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ขัดแยงเปน ใหไดประโยชน

ปุจฉา:  พระคณุเจาเจาคะ ในปจจุบันนี้ยังคงมีเร่ืองราวที่เปนปญหาใหญ
ของสังคม คือมักจะพูดกันเร่ืองความขัดแยง อันเนื่องมาจากความคิดเห็น
ที่ไมตรงกัน หรือความตองการไมตรงกัน วิธีการที่จะทํ าใหความขัดแยง
ลดลง คิดดีตอกัน และกลายเปนความรวมมือตอกัน ควรจะเริ่มตนจาก
จุดคิดหรือหลักคดิอยางไร เจาคะ

                                                                                         
∗ คํ าวิสัชนาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)  แกคุณจุฬารัตน นิรัติศยกุล กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ส่ือเกษตร จํ ากัด ที่วัดญาณเวศกวัน เม่ือวันอาทิตยที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๔๕
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ความวเิศษของมนษุย อยูทีไ่มตองเปนทาสของความขดัแยง
วิสัชนา:   ความขดัแยงน้ันในแงหนึ่งก็เปนเร่ืองธรรมดา คือ มันเปน
ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย ทีแ่ตละอยางมีความเปนไปของมัน เม่ือตาง
อยางตางสวนเปนไปคนละทาง ก็ยอมขัดแยงกัน

แมแตเม่ือดํ ารงอยูตามปกติ สิ่งทั้งหลายก็ยอมแตกตางกันเปน
ธรรมดาอยูแลว ความแตกตางน้ันขัดกันบางเขากันบาง แลวทํ าใหเกิด
ความหลากหลายและความสมบูรณ

แตมนุษยเปนธรรมชาติสวนพิเศษที่สามารถจัดสรรความเปนไป
ตางๆ ใหเปนไปตามเจตนาของตนได มนุษยจงึเอาประโยชนจากความขดั
แยงกไ็ด ปรับเปลีย่นความขดัแยงใหเปนความประสานเสริมกันก็ได แมแต
ความแตกตาง แทนที่จะใหเปนความขัดแยง มนุษยที่ฉลาดก็อาจทํ าให
กลายเปนสวนเติมเต็มของกันและกัน

จากที่พูดมาน้ีก็หมายความวา ขั้นแรก ตองขัดแยงเปน ถาขัดแยง
เปนก็เกดิประโยชนได เชนแทนที่จะใหเปนการกระทบกระทั่งระหวางกัน
คอืการกระทบทางสังคม หรือแมแตการกระทบทางจิตใจ ก็ใหเปนการมา
ชวยกระทบทางปญญา แลวท ําใหเกิดแงคิด มุมมอง และเกดิสติปญญา
อะไรใหม ก็กลายเปนดีไปได

ขอสํ าคัญก็คือ ความขัดแยงน้ันตองมาจากเจตนาที่ดี อันนี้แหละ
ส ําคญั ถาความขดัแยงน้ันเกดิจากเจตนาทีเ่ปนกศุล โดยปรารถนาดตีอกนั
มุงหมายเพื่อความดีงามความเจริญ  เพ่ือความกาวหนาของประเทศชาติ
เพ่ือใหสังคมสวนรวมมีความรมเย็นเปนสุข ไมคิดเบียดเบียนใคร ถาต้ังใจ
ดีแนนอน เจตนานี้จะเปนตัวกํ ากับทํ าใหความขัดแยงไมเสียหาย เพราะมี
จดุรวมหรือจุดประสาน คือเจตนาที่มุงสูจุดหมายเดียวกัน

แตที่เปนปญหาก็คือ ความขัดแยงน้ัน ถามันเกิดจากเจตนาไมดี
แลวก็ยุง เพราะฉะนั้นตัวสํ าคัญก็คือ เจตนา
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เจตนาก็คือตัวความต้ังใจ ซึ่งเลง็ไปที่จุดหมาย คนมีเจตนา ที่วามี
ความต้ังใจก็คือมีจดุหมายนั่นเอง คือคนนั้นมีเปาหมายอะไรแลวเขาก็ต้ัง
เจตนาทํ าไปเพ่ือจุดหมายอันนั้น ทีน้ีถาเปนเจตนาเพื่อจุดหมายที่ไมดี ก็
เรียกวาเปนเจตนาที่เปนอกุศล เม่ือเจตนาเปนอกุศลแลว อะไรตออะไรก็
พลอยไมดีไปหมดทัง้กระบวน ความขัดแยงที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเปน
ปญหา ไมเปนการขัดแยงที่สรางสรรค แตถาเปนการขัดแยงที่เกิดจาก
เจตนาที่ดี ก็นํ าไปสูการพูดจากันดวยสติปญญาเพ่ือใหเกิดผลสมตาม
เจตนาที่ดี ถึงตอนนี้ก็เปนขั้นวิธีการ รวมแลวในตอนนี้จึงมี

ขั้นที่ ๑ ความขัดแยงตองเกิดจากเจตนาที่เปนกุศล จากน้ัน เม่ือ
เกดิจากเจตนาที่เปนกุศลดีแลว   

ขั้นที่ ๒ ในทางปฏิบัติ คือ วิธีที่จะจัดการกับความขัดแยง เชน
พูดจา ตองพูดจาอยางรับผิดชอบ คือไมใชพูดตามอารมณเร่ือยเปอย ไม
ใชนึกอะไรขึ้นมาก็พูด แตพูดโดยความคิด พูดโดยใชวาจาดีงาม สุภาพ มี
เหตุผล ใหเห็นวาพูดดวยเจตนาดี และพูดใหตรงกับเจตนาที่ดีน้ัน

ท ําการขัดแยงใหเกิดผลเปนประโยชน
ทางพระทานกํ าหนด ๓ ขั้นเลย คือมีเมตตากายกรรม เมตตา

วจีกรรม เมตตามโนกรรม หมายความวา ดานที่เปนการแสดงออกทาง
กาย ก็ทํ าดวยเมตตาคือมีกิริยาอาการเอื้อเฟอ ทั้งตอคนนั้นและตอสังคม
ทั้งหมด ดานวาจา ก็พูดดวยเจตนาที่ดี มีถอยคํ าสุภาพ แลวก็ดานในใจ
ในที่สุดก็เร่ิมมาจากใจท่ีมีเมตตาน้ันแหละ โดยมีความปรารถนาดี และ
พยายามมองกันในแงดีมีความจริงใจวา เขาอาจจะไมไดเจตนารายอะไร
เราคอยพูดจากันกอน

ถามาตามกระบวนการอยางน้ีก็มีทิศทางที่จะไปดีได เปนอันวาได
๒ ขัน้แลว คือ เจตนาดี โดยมีเปาหมายที่ดี แลวก็ใชวธิกีารในเชิงปฏิบัติที่
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ดี เชนสุภาพ เปนตน และใหเปนวธิกีารที่จะใชความขัดแยงใหเกิดผลใน
ทางสรางสรรค

ดังที่ในสมัยใหมน้ีก็คิดกันมาก วาจะวางวิธีปฏิบัติ หรือท ําอยางไร
ใหการขัดแยง แมแตในทางความคิด ใหกลายเปนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเสริมเติมความรู และทํ าใหเกิดการสรางสรรค เพราะวามันเปนไป
ไมไดที่ใครคนเดียวจะคิดโดยมองเห็นขอมูลหมดทกุอยาง อยางพวกเรา
อยูในสงัคมไทยเรากรู็จกัประเทศไทยไดคนละนิดละหนอย ไมตองไปถึง
โลกหรอก อยางวัดญาณเวศกวันนี่ อาตมาไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาสยัง
รูไมทั่วเลย

ในเม่ือเรารูไมทั่ว เราก็ตองยอมรับความจริง วาอาจจะมีแงอะไร
บางอยางที่คนอื่นเขารู แตเราไมไดเห็น ซึง่ถาเราเปนคนฉลาด เราอยาก
หาความรูอยูแลว  เราก็อยากจะรับฟงหรือหามาฟง อันนี้ก็คือใจที่อยาก
จะรับฟงอยูแลว

การเปนนักหาความรูน้ันมีแงดีอยางยิ่ง คือทํ าใหเราพรอมที่จะรับ
ความรู ทํ าใหเราอยากฟงเขา แทนที่เราจะเที่ยวแสดงวาเรารูอยางน้ัน
อยางน้ี บางทีเราไปขอใหเขาพูดใหความรูหรือแมแตแสดงความเห็น ใน
แงมุมตางๆ เพ่ือมาเติมความรูหรือเปนตัวกระตุนแงมุมความคิดของเรา
แลวประโยชนก็ไดแกเราน่ันเอง

ที่วามาน้ีก็คือ เร่ิมตนเรายอมรับความจริง วาเราจะไปรูไดอยางไร
หมดทุกอยาง เปนไปไมได ดังน้ันเพ่ือจะใหความรูของเราเต็มบริบูรณขึ้น
เราก็หาทางหาความรู โดยเอาคนอื่นเปนชองทาง หรือเอาคนอื่นเปน
เคร่ืองมือหาความรูและกระตุนความคิดของเรา

ถามองอยางน้ี ก็กลายเปนวาคนอื่นกลายเปนเครื่องมือของเรา
ในการหาความรู แตอันนี้เปนการพูดคลายหยอกๆ ความจริงก็คือเราให
เกียรติคนอื่น ใหโอกาสแกเขาที่จะแสดงออกเปนตน แตพรอมกันนั้นผลก็
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คอืไดแกเรา เราก็ไดความรูมากย่ิงขึ้น และเมื่อเรามีเจตนาที่ดี ผลที่เรา
ไดน้ันก็จะไปสํ าเร็จแกสวนรวมหรือแกสังคมนั่นเอง

จะเปนประชาธิปไตย ตองพูดกันได และตองใฝรูความจริง
ถาเรามีจุดหมายในการหาความรู ใหเต็มใหสมบูรณ เราจะไมรัง

เกียจ เราก็จะคอยรับฟงหาความรูของเราเร่ือยไป ซึ่งก็กลายเปนดี
เพราะฉะนั้นทางพระจึงสอนใหเปนธัมมกาโม แปลวาเปนผูใครธรรม ที่วา
ใครธรรมก็คืออยากไดความจริง ที่วาอยากไดความจริงก็คืออยากรู เม่ือ
อยากรูก็หาความรู จงึตองเปนนักศึกษา เปนนกัไถถาม และรูจกัแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น เพราะฉะนั้นหลักขอนี้ทานจึงยํ้ าไวมาก

ธัมมกาโมนี้ เม่ือเปนคํ านามก็เปน ธรรมกามตา ทานใหไวคูกับอีก
หลกัหนึ่งที่เรียกวา โสวจัสสตา แปลวาความเปนคนที่พูดกนังาย หลกัพูด
กนังายนี ้ โบราณใชกนัไปใชกนัมา คนไทยพดูกนัไปพูดกันมา กลายเปน
“วานอนสอนงาย” ทีน้ีวานอนสอนงาย ไปๆ มาๆ กเ็ลยเชือ่แตค ําสัง่โดย
ไมคดิเลย เรียกวาเอียงไปขางเดียวสดุโตง

ความจริงน้ัน คํ าวา โสวจัสสตา ถาแปลตามศัพทแทๆ ก็คือพูด
กันงาย โสวจัสสตา เปนหลักส ําคัญในสังคมประชาธิปไตย คนในสังคม
ประชาธิปไตยตองเปนคนพูดกันงาย โดยชอบรับฟง เม่ือมีโสวจัสสตา
เปนคนที่พูดกันงาย และมีธรรมกามตา ความเปนผูใครธรรม รักความจริง
ความถกูตองดีงาม อยากรู อยากเขาถงึความจริง มาเขาชุดกนั ตอนนี้กมี็
แตเดินหนาอยางเดียว เพราะวาชอบฟงอยูแลว เม่ืออยากหาความรู ก็เลย
ชอบซักถาม ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เม่ือเรามองคนอื่นที่มาขัดแยง
ในแงที่เราจะหาความรูเพ่ิมเติม ก็จะแกไขความขัดแยงไดดวย

หลักการนี้เปนขอสํ าคัญที่ตองใชในสังคมประชาธิปไตย การที่เรา
แสดงความคิดเห็นจะตองมาดวยกันกับความพรอมที่จะรับฟงคนอื่น และ
ในการรับฟงคนอื่นนั้นเราก็จะไดเดินหนาในการหาความรูเพ่ิมขึ้นดวย
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บางคนชอบฟงอยางเดียว แตคนที่ชอบฟงน้ันมีหลายแบบ คือบาง
คนฟงไปอยางน้ันเอง ฟงแลวไมไดคิดก็ไมไดเร่ืองอะไร สวนบางคนไม
คอยพูดอะไรแตเขาฟงแลวคิดตลอดเวลา เขาไดประโยชนจากสิ่งที่คนอื่น
พูด ขณะที่คนอื่นพูดน้ัน เขาฉลาดฟงและไดแงมุมความคิดใหมๆ คือใน
ขณะทีเ่ขาฟง เขาคิดอะไรไปอีกเยอะ เขาไดจุดกระทบหรือแงมุมใหมๆ
แลวก็คดิไปถึงสิง่ที่คนที่พูดไมไดคิดดวยซํ้ า เพราะวา เขาเปนคนที่คิดเปน
เขาจึงตองหาแงหามุมหาขอมูลความรูมาใชในการเดินความคิด

ทีน้ี พอไดขอมูลใหม ไดแงมุมเพ่ิมขึ้น เขาก็ใชมันใหเปนประโยชน
ในการคิดแตกลูกแตกแงแตกมุมออกไปอีก ก็เลยดีใหญ และการทีเ่ขาได
เพ่ิม ก็ไมใชเขาไดคนเดียว แตไดทัง้สังคม เพราะวาเขากํ าลังทํ างานเพ่ือ
สังคม เพ่ือประเทศชาติอยู เม่ือเขาได สงัคมก็จึงไดดวย

การปฏิบัติอยางน้ี ก็เหมือนกับวาเราไมมีตัวตน แตเราทํ าไปตาม
กระบวนการของธรรมชาติ เม่ือเรารูอยูวาเราน้ันไมสามารถจะรูทุกสิ่งทุก
อยาง เราก็อยากจะมีความรูที่เต็ม สมบูรณ เราก็คอยรับและหาความรู
เพ่ือเอาความรูมาเติม แลวเรากเ็อาความรูน้ันมาเปนขอมูลของความคดิ
เม่ือคดิไปไดอยางไรกแ็สดงความเหน็

บางทีการแสดงความเห็นของเราก็อาจจะออกมาในรูปของค ําถาม 
เพราะวาในการแสดงความเห็นนั้น เราไมจํ าเปนจะตองไปพูดวาอยางน้ัน
อยางน้ี บางทีคนฉลาดในการแสดงความเห็นโดยแสดงออกมาเปนคํ า
ถามก็ได แลวการแสดงออกเปนคํ าถามน้ันบางทีไดผลดีมากกวา เราจึง
ตองหัดพลิกความเห็นเปนคํ าถาม เม่ือถามแลวก็ไดประโยชนมากขึ้น

ไทยดดีานวฒันธรรมเมตตา แตดอยดานวฒันธรรมแสวงปญญา
อเมรกินัดอยดานวฒันธรรมเมตตา แตดีดานวฒันธรรมแสวงปญญา

อันนี้ก็เปนเร่ืองของเทคนิควิธีตางๆ แตรวมแลวก็คือจิตใจตองดี
กอน คือมีความใฝรู อยากรู และเปนคนที่แสวงปญญา ก็เลยอยากจะยํ้ า
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วา เวลานี้สังคมไทยเราขาดวฒันธรรมทางปญญา หรือจะเรยีกเต็มวาขาด
วฒันธรรมในการแสวงปญญา

ถาจะพูดในเชิงเปรียบเทียบกไ็ดวามีวัฒนธรรมอยู ๒ อยาง คือ
วฒันธรรมแหงเมตตา ไดแกความมีน้ํ าใจ ความรัก ความปรารถนาดี การ
เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือกันตางๆ ตลอดจนนับถือกันเปนพ่ีเปนนอง
เปนตน และอีกดานหนึ่งคือ วฒันธรรมแหงปญญา หรือวฒันธรรมในการ
แสวงปญญา

สงัคมไทยของเรานี ้ มีพ้ืนเพภมิูหลงัดีในดานวฒันธรรมแหงเมตตา
แตเราคอนขางขาดวฒันธรรมแหงปญญา จะเหน็ไดวาคนไทยเราไมชอบคน
หาความรู อยางที่วานักเรียนนักศึกษาไปหองสมุด แทนที่จะอานคนควา
ตํ ารับตํ ารา กลับไปอานแตหนงัสือบันเทิง ไมสนใจหนังสือคนควา อยาง
น้ีเปนตน ในสังคมไทย หนังสือประเภทที่เปนหลักวิชา ตองใชความคิด
ตองอานเพ่ือหาความรูจริงๆ น้ัน คนไมคอยซื้อ คนชอบหนังสืออานเลน
สนุกสนานบันเทิง จนเอียงสุดไปขางเดียว

อันนี้เปนสภาพที่ฟองวา สงัคมไทยของเรานี้ขาดวัฒนธรรมในการ
แสวงปญญา

ทีน้ีหันไปดูสังคมฝร่ัง เม่ืออยูในโลกเราก็ลองเทียบกันดู สงัคมฝร่ัง
อยางอเมริกันก็เห็นกันวาดอยวัฒนธรรมแหงเมตตา เพราะเปนสังคม
แบบตวัใครตัวมัน เปนสังคมแหงการแกงแยงแขงขัน คนที่แยงชิงกันก็
ตองแขงขันจึงจะเกง และคนตองแยงชิงกันการแขงขันจึงจะดํ าเนินไปได

อเมรกินัดอยทางวฒันธรรมแหงเมตตา แตเขาดีทางดานวฒันธรรม
แหงปญญาหรือวัฒนธรรมแสวงปญญา เพราะเขาถูกบีบคั้นมามาก จึง
ตองด้ินรนคิดหาทางเปนอิสระ แมแตความเปนอยูแบบตวัใครตัวมันก็ทํ า
ใหตองด้ินรนหาทางรอด เม่ือด้ินรนหาทางรอดก็ตองคิดแกปญหา เม่ือ
คดิแกปญหาก็ตองหาความรู ตองพัฒนาปญญา ตองรูจักมองดูสถาน
การณ ตองศึกษาสภาพแวดลอม วิถีชีวิตอยางน้ีบังคับใหฝร่ังตองหา
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ความรูและตองใชความคิดมาก เขาจึงพัฒนาวัฒนธรรมดานการแสวง
ปญญา แตพรอมกันนั้นมันก็ทํ าใหเขาดอยทางดานวัฒนธรรมแหงเมตตา

ทน้ีีของเราทีมี่วฒันธรรมแหงเมตตาชวยเหลอืเกือ้กลูกนัดีน้ัน ก็ตอง
คอยเตือนกันอยูเสมอวา พวกเราที่อยูกันสบายนี ่ ระวังนะ เด๋ียวจะ
ประมาท คือเม่ือเราชวยเหลอืกนัดี เรากเ็ลยอยูกนัสบายไมคอยทกุขรอน
ไมถกูบบีคัน้ เราก็เลยไมด้ินรน เม่ือไมเจอปญหาบอยๆ ไมด้ินรน แลวการ
แสวงหาความรู และการคิดหาทางแกปญหาก็ยอมดอยลงไป สังคมของ
เราจึงมีจุดออนที่วาดอยทางวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา

นอกจากนั้น ความประมาทของคนที่อยูสบาย ยงัสงผลรายที่สํ าคัญ
อีกอยางหน่ึง กลาวคือ วฒันธรรมแหงเมตตา ที่ชวยเหลือกันดี พ่ึงพากัน
ไดงาย ที่เปนสวนดีน้ัน ถาไมรูจักใช ถาไมพัฒนาคนใหพนความประมาท
จะทํ าใหคนไมพยายามพึ่งตนเอง ไดแตรอพ่ึงคนอื่น และชอบการที่มีคน
อ่ืนมาทํ าให ถาเปนดานการเมือง ก็จะโอนเอนไปในทางที่ชอบผูเผด็จการ
และกลายเปนคนออนแอ เปนภาวะเสียดุลของชีวิตและสังคม ถาวาตาม
หลกักค็อืการปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ ไมครบกระบวน (ไดเพียงดานชวย
เหลือคน แตดอยในดานรักษาธรรม)

ไทยมัวตามฝรั่ง ระวังจะเสียสอง
เม่ือเรามาอยูในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะในยุคที่เรียกวาโลกาภิวัตน

เรากลายเปนฝายที่ตามเขาบาง รับจากเขาบาง แทนทีจ่ะเปนฝายนํ าเขา
เม่ือเปนฝายรับก็ถกูครอบงํ าหรือรับอิทธิพลจากเขา จนกระทั่ง

กลายเปนวาวัฒนธรรมของเรา ซึ่งมีสวนดีอยูบางก็หดหายไป อยางที่รู
กันชัดๆ วาวัฒนธรรมแหงเมตตาของเรากํ าลังเสื่อมลง ดูจากคนไทยทุก
วันนี้ไมคอยมีเมตตากัน ความเปนมิตรและความรูสึกฉันพ่ีนองเลือนลาง
ไป ความมีน้ํ าใจก็ลดนอยลงไป ยิ่งในเมืองในกรุงยิ่งเปนมาก สวนชาว
บานนอกก็เปนไปตาม
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ตอไปเมืองไทยกจ็ะเปนสังคมแบบตัวใครตัวมัน เวลานี้คํ าวาลงุปา
นาอาพ่ีนองก็จะไมคอยเรียกกันแลว แตกอนนี้ผูหญิงผูชายเขาเรียกกัน
เปนพ่ีเปนนองลุงปานาอา โดยมองกันเปนญาติ จึงมีทัศนคติตอกันในทาง
ที่ดี แตเด๋ียวนี้เราไมมองกันอยางน้ี แตมองกนัแบบเปนคูแขงหรือเปน
เพศตรงขามอยางเดียว ในขณะที่ดานการรักษากฎกติกาเราก็ยังไม
พัฒนา มันก็เลยทํ าใหเกิดปญหา น่ีคอืสภาพที่เรากํ าลังสูญเสียวัฒนธรรม
แหงเมตตาของเราไป

พรอมกันนั้น วฒันธรรมแหงการแสวงปญญาของเราก็แทบจะไม
พัฒนาขึ้นมา อยางน้ีตองเรียกวาเสียทั้ง ๒ ดาน ขณะที่ฝร่ังในดานวัฒน
ธรรมเมตตาเขาดอยจริง แตวฒันธรรมแสวงปญญาเขายังเปนผูนํ าอยู
เพราะฉะนั้นเขากจ็ะตองเหนือกวาเรา

ไทยเราตองรูตัววา
๑. ตองรักษาวัฒนธรรมเมตตาเอาไว
๒. ตองพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญาขึ้นมา
โดยเฉพาะถาเราจะรักษาพระพทุธศาสนาไวใหไดผลจริง ยอมไมมี

ทางเลีย่งทีจ่ะตองทํ าใหครบทั้งสองอยางน้ี เพราะพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาแหงปญญา

เปนเร่ืองนาแปลกใจอยางยิง่วา ทัง้ทีรู่กนัชัดๆ ทัง้สากลโลกวา พระ
พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญาและเนนปญญายิ่งนัก แตคนไทยกลบั
ขาดการแสวงหาปญญา กต็องถามวามันเปนไปไดอยางไร

ทีจ่ริง คนทีช่ื่อวาเปนพุทธตองเปนนกัแสวงปญญา ตองใฝรู อยาง
ที่เรียกวาใครธรรม คืออยากจะรูเขาใจเขาถึงความจริง อะไรมันจริง
อะไรมันถูกตอง อะไรดีงาม ตองคิดตองหากันจนกระทั่งใหถึงแกนถงึฐาน
ใหได แลวก็ตองใหเกิดสิง่ทีคุ่ณจุฬารัตนพูดเม่ือกี้ คือสัมมาทิฐิ

การที่จะเกิดสัมมาทิฐิไดก็ตองหาความรู เม่ือไมรูมันจะมีความเขา
ใจและความเห็นถูกตองไดอยางไร ความเห็นถูกตองนั้นตองมาจาก
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ความรู ตอจากนั้นก็มาถึงความคิด เม่ือมีความรูถูกตองชัดเจนแลว คิด
บนฐานของความรูที่ชัดเจนถูกตอง มันก็มีทางที่จะคิดไดถูกตอง เม่ือคิด
ถูกตองแลว ผลของความคิดน้ันซึ่งเปนผลิตผลแหงความรูจริงและความ
คิดที่ถูกตองชัดเจนก็เปนผลิตผลทางปญญาที่แทจริง มันก็เปนสัมมาทิฐิ

เพราะฉะนั้น คนไทยเรา ถาไมพัฒนาวัฒนธรรมแหงการแสวง
ปญญาซึ่งเปนหลักการของพุทธศาสนาแลว เราจะเขาถึงสัมมาทิฐิไมได

พูดออกนอกเรื่องมาเยอะ คงจะตองหันกลับไปพูดเร่ืองความขัด
แยงใหจบ



– ๒ –
จะเอาแคประนีประนอม                            

หรือไปใหถึงความสอดคลองสามัคคี

ระบบแขงขันยอมมาดวยกันกับความขัดแยง
และการแกปญหายอมยุติแคประนีประนอม
ปจุฉา: ในสวนนี้ จากความทีท่านเจาคณุเมตตาใหแนวคดิโดยยกตวัอยาง
ปญหาที่เปนความขัดแยงวา ในทางปฏิบัติก็คือ อยาใหบุคคลผูขัดแยง
เปนตัวขดัแยงเสียเอง แตเอาปญหาเปนเปาหมายเพื่อจะชวยกันทํ าให
หมดปญหา แลวกเ็ปลีย่นความขดัแยงเปนความรวมมือโดยการใชปญญา

ทีน้ียังมีอยู ๒ คํ าเจาคะ ซึง่มักจะเอาไปใชกันโดยเขาใจไม
ครบถวนหรืออะไรไมทราบ เชน พอพูดถึงความรวมมือ กก็ลายเปนความ
รวมมืออยางที่เรียกวาประนีประนอม หรือ compromise ทีท่านเจาคุณ
ไดเคยเมตตาใหแนวคิดไว ซึง่กจ็ะตองแตกตางจากคํ าวาหลอมรวมเปน
เน้ือเดียวหรือ harmonize ซึง่นาจะดีกวา แตคนไปนึกวามันเหมือนกัน ก็
เลยกลายเปนวาการแกไขความขัดแยงยังไมสมบูรณ ขอเมตตาทานชวย
ช้ีแนะทั้ง ๒ คํ าน้ีดวยคะ
วิสัชนา:   ความจรงิ ปญหาของมนุษย โดยเฉพาะในเรื่องการเมือง ที่
แกใหยุติถึงขั้นมีความสงบสุขกันไมได ก็มักเปนเพราะมาไดแคการ
ประนีประนอม
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การประนปีระนอมนี้เปนเร่ืองพิเศษของอารยธรรมตะวนัตก เพราะ
อารยธรรมตะวันตกน้ัน เจริญมาในระบบแขงขัน เขาถนัดและนิยมติดอยู
ในระบบแขงขัน เพราะฉะนั้นตะวันตกก็จึงเคยชินหรือสะสมมาในระบบ
การแกปญหาแบบ compromise คอืการประนีประนอม

การประนีประนอม หรือ compromise น้ี หมายความวา แตละ
ฝายยอมลดความตองการของตนเพื่อใหตางฝายตางก็ได แตพรอมกัน
น้ันตางฝายตางก็ตองยอมเสียบาง หมายความวาใหทั้ง ๒ ฝายนี้อยูกัน
ไดโดยตางก็ตองยอมเสียบางสวนเพ่ือใหตางก็ไดบางสวน แตทัง้ ๒ ฝาย
ตางก็ไมสามารถไดเต็มที่ อยางน้ีเรียกวาประนีประนอม เหมือนกับที่ฝร่ัง
พูดวาไดขนมปงคร่ึงกอนดีกวาไมไดเลย๑ (แตกฝ็ร่ังอีกน่ันแหละที่บอกวา
การประนีประนอมชวยใหไดรมที่ดี แตไดหลังคาที่เลว๒)

ทน้ีีอีกวิธีการหนึ่งเรียกวา harmonize (n.=harmony) คอืการที่
มาประสานกลมกลืนเขาดวยกัน หมายความวาไมมีหรือไมเหลือความขัด
แยง เม่ือมีความขัดแยงก็จัดจนกระทั่งลงตัว ที่มาลงตัวก็คือมันเขากันได
ดี ทกุอยางประสานกลมกลืน โดยองครวมตางๆ อยูในตํ าแหนงที่ถูกตอง
และมีความสัมพันธที่ถกูตองของมัน พรอมทั้งท ําหนาที่ถูกตองตอกัน สง
ตอประสานกันไดดี

เหมือนอยางสวนประกอบของเครือ่งยนตกลไก เชนรถยนตเปนตน
ถาหากมัน compromise กนัก็แยแน ไปไมรอด แตรถยนตจะตองเดินไป
ดวยระบบที่เปน harmony คือสวนประกอบตางๆ ตองอยูในตํ าแหนงที่
ถูกตองของมัน และท ําหนาที่ตอกันอยางถกูตอง โดยสงตอกันและ
ประสานกันดวยดี อยางน้ีก็เกิดความสอดคลองกลมกลืน และรถก็จะวิ่ง

                                                                                         
๑ Half a loaf is better than no bread.
๒ “Compromise makes a good umbrella but a poor roof.” (James Russell

Lowell, 1886)
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ไดอยางสมบูรณ ยิ่งรถคันไหนทํ าใหสวนประกอบมี harmony สมบูรณ
ขึ้นเทาไร กย็ิง่ม่ันคงแข็งแรงวิง่ไดคลองดีเทาน้ัน

ปญหาในโลกปจจุบันก็อยูที่วา มนุษยไมสามารถมาถึงจุด
harmony แตมาไดแค compromise การแกปญหาจึงขาดตกบกพรอง
ไมม่ันคงยั่งยืน และไมแทไมจริง เพราะ compromise คอืตางฝายตาง
ยอมลดความตองการของตัวเองลงเพื่อตัวเองจะไดบาง มิฉะนั้นอาจจะ
ตองรบราฆาฟนกันซึ่งอาจจะพินาศทั้ง ๒ ฝาย คือไมไดทั้ง ๒ ฝาย หรือ
ฝายหนึ่งฝายใดไดไปขางเดียว ซึ่งเปนวิถีแหงความขัดแยง

เม่ือจะยุติความขัดแยงและยอมที่จะไดอยางไมสมบูรณ มันก็ไมยุติ
จริง แตทิ้งปญหาหรือเช้ือแหงปญหาคางคาไว เหมือนยอมตกลงสงบศึก
ไวกอน น่ีคือ compromise ซึง่ไมเปนสามัคคี และไมอาจจะมีเอกภาพ
แตถาจะยุติเร่ืองโดยสมบูรณก็ตองถึง harmony ซึง่ท ําใหเกิดสามัคคี
และเปนเอกภาพ

ในระบบประนปีระนอม จรยิธรรมเปนปฏบัิตกิารดวยความฝนใจ
ทีน้ีในทางพุทธศาสนาทานวาไปตามความจริงของธรรมชาติวา

เปนธรรมดาที่องครวมจะตองมีความประสานกลมกลืน โดยมีองครวมทุก
อยางอยูในตํ าแหนงที่เหมาะสมถูกตองแลวทํ าหนาที่สัมพันธเช่ือมโยงกัน 
เ ม่ือเฟองทั้งหลายทั้ งเล็กและใหญหมุนไปโดยประสานเขากันดีเปน 
harmony เคร่ืองจักรเคร่ืองยนตทั้งหลายจึงสมบูรณ น่ีเปนเร่ืองธรรมดา
ของธรรมชาติ

แตปจจุบันนี้ปญหาอยูที่วาคนยังรูถงึกฎธรรมชาติไมเพียงพอ และ
เอากฎธรรมชาติมาใชประโยชนไดไมเทาที่ควร พูดสั้นๆ วายงัไมถึงธรรม
คือยงัไมสามารถเขาถึงความเปนจริง เราพัฒนากฎของมนุษยขึ้นมาโดย
ที่วากฎหรือกติกาของมนุษยน้ันเอาแค compromise ไปกอน คอืตกลง
วาจะประนีประนอมกันอยางไรเพ่ือที่จะอยูกันได แตในใจกย็งัไมยอมกนั
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จริง คอืทีย่อมหรอืตกลงกนัไปนัน้ตัวเองกไ็มมีความสขุแทจริง แตจะใหสขุ
สมบรูณกท็ ําไมได กเ็ลยตองอยูกนัไปอยางน้ี

ดวยเหตทุีว่ามาน้ัน เวลานีโ้ลกก็จงึอยูในระบบ compromise ไมใช
แคระหวางมนุษยเทาน้ัน แตมนุษยยัง compromise คอืประนีประนอม
กับธรรมชาติดวย ดังจะเห็นชัดจากปญหาปจจุบันในเรื่องสิ่งแวดลอม ที่
มนุษยยุคบริโภคนิยมมีความเช่ืออยูโดยไมรูตัววา มนุษยเราจะมีความสุข
สมบูรณก็ตอเม่ือไดเสพบริโภคเต็มที่ และการที่เราจะบริโภคเต็มที่ไดน้ัน
ธรรมชาติก็ตองมาเปนวัตถุดิบเขาโรงงานอุตสาหกรรมใหมากที่สุด แต
ถามนุษยทํ าอยางน้ัน ธรรมชาติก็จะยอยยับ

เม่ือธรรมชาติเสียหายหมดมนุษยก็จะเดือดรอน มนุษยเราก็จึง
ตองรักษาธรรมชาติไว แตเม่ือรักษาธรรมชาติไว เราก็ตองเสพไมไดเต็ม
ที่ ก็เลยเกิดจริยธรรมสิ่งแวดลอมขึ้นมา เรียกวา environmental ethics
ซึ่งเปนจริยธรรมแหงการประนีประนอมกับธรรมชาติ

หมายความวา มนุษยจะเอาแตใจตนเองในการที่จะบริโภคอยาง
เต็มที่เพ่ือใหไดความสุขที่สมบูรณน้ัน เปนไปไมได มนุษยจะตองยอมมี
restraint บาง คือตองยอมยับยั้ง ตองยอมบังคับใจตัวเอง ยอมอดยอม
ลดความตองการลงไปบาง คือยอมทีจ่ะมีความสุขเทาที่ธรรมชาติจะไม
พินาศ เอาแคน้ัน โดยยอมรับวามนุษยจะมีความสุขเต็มที่ไมได เพราะถา
มนุษยมีความสุขเต็มที่ ธรรมชาติก็ตองพินาศไป ซึ่งก็จะสงผลยอนกลับ
มาใหตัวมนุษยเองก็อยูไมได น่ีแหละจึงเปนระบบ compromise

เวลานี้มนุษยยุคปจจุบันอยูกันดวยวธิี compromise เพราะถูก
ครอบงํ าดวยระบบแกงแยงแขงขัน จึงไมมีวัฒนธรรมแหงการประสาน
กลมกลืน แตจะตองยอมรบัความจรงิวา จริยธรรมแหงการประนี-
ประนอมนัน้เปนจรยิธรรมแหงการฝนใจ เพราะคนที่ประนีประนอมก็ตอง
ยอมฝนใจทีจ่ะไมไดเต็มตามความตองการ คือ ตองฝนใจวา เอาละ เพ่ือ
ใหเราไดบาง เราก็ตองยอมเสียบาง หรือยอมไดไมเต็มตามความตองการ
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ซึ่งตองอยูในภาวะที่มีความฝนใจตลอดเวลา กลบเกลื่อนความขัดแยง
ภายนอก ดวยการยอมกลํ้ ากลืนความขัดแยงไวภายในจิตใจของตน อัน
เปนภาวะแหงการขาดสันติภาพทีแ่ทจริง

โลกปจจุบันเปนอยางน้ี อยางที่เห็นกันอยูชัดเจนวา มนุษยอยาก
ไดอยากมีเต็มที่ แตถาทํ าอยางน้ันเขาก็ตองขดัแยงกับเพ่ือนมนุษย ซึ่ง
เม่ือไมยอมก็จะตองตีกัน แลวสงัคมก็จะเดือดรอน ก็เลยตองอยูกันดวย
จริยธรรมแหงการประนีประนอม น่ีคือในดานสังคมก็ยอมใหคนอื่นอยูได
โดยที่ตนเองตองยอมไมทํ าตามใจอยากของตนเอง แลวในดานธรรมชาติ
กไ็ปประนีประนอมโดยยอมยับยั้งการเสพบริโภค ตามหลักการที่เรียกวา
อนุรักษธรรมชาติ

จรยิธรรมที่แท คือ ปฏิบัติการแหงการพัฒนาความสุข
ทีน้ี จริยธรรมแบบประนีประนอม ซึง่อยูกันอยางกลํ้ ากลืนฝนใจน้ี

เปนจริยธรรมแบบตะวันตก แตในจริยธรรมแบบพทุธศาสนาเราไมได
มองอยางน้ัน

ขอใหสังเกตวา คนที่มองความหมายของจริยธรรมดวยสายตา
แบบจริยธรรมตะวันตก จะนกึวาจริยธรรมแบบไหนๆ ก็เหมือนๆ กัน แต
ทีจ่ริงไมเหมือนกันเลย

จริยธรรมในพุทธศาสนาเปนจริยธรรมแหงความสุข หมายความวา
คนเรานี้เม่ือปฏิบัติตามหลักจริยธรรม พอเร่ิมพัฒนาในจริยธรรม ก็จะ
เร่ิมพัฒนาความสุขไปดวย โดยมีสภาพจิตตัวยืน คือ ปตปิราโมทย

ยกตัวอยางงายๆ เชนคนที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เม่ือเจริญ
สมาธิ กอนที่จะมีจิตตสมาธ ิคอืเกิดสมาธิของจิตใจ ก็มีธรรมสมาธิ ขึ้นมา
กอน คือเม่ือธรรมที่เปนองคประกอบตั้งแนว จิตก็จะต้ังแนวดวย

ธรรมสมาธิ ธรรมอันเปนองคประกอบที่ต้ังแนวน้ัน มี ๕ ขอ คือ
๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานแจมใส
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๒. ปติ ความอิ่มใจปลาบปลื้ม
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็นผอนคลายกายใจ ไมเครียด
๔. สุข ความฉํ่ าช่ืนร่ืนใจ
๕. สมาธิ ความต้ังแนวของจิต

พอได ๕ อยางน้ีครบ กถ็งึตัวสมาธิพอดี เรียกวา เปนจิตตสมาธิ
การฝกสมาธิกส็ํ าเร็จ เพราะฉะนั้นจิตตสมาธิก็คูกับธรรมสมาธิ

หลักธรรมสมาธิ ๕ ขอนี้ พระพุทธเจาทรงเนนเสมอ เพราะฉะนัน้
ชาวพุทธจะตองท ําจติใจของตัวใหมีองคประกอบ ๕ ประการนี้อยูเสมอ
เฉพาะอยางยิ่งขอที่ ๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานแจมใส และ    
๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ

อยางคุณแมเห็นลูกเรียนหนังสือไดดีก็ปลื้มใจมีปติดวย ลูกเรียน
หนงัสอืเห็นคุณแมสบายใจมีความสุข ตัวเองก็มีความสุขดวย อยางน้ี
เรียกวามีปติสุข ซึง่เปนปติสุขที่เราสรางขึ้นไดในชีวิตที่ดีงาม แลวตอจาก
น้ันก็มีปสสัทธิทีว่าสงบเย็น ผอนคลาย ไมเครียด

สมัยนี้ ดูสิ โลกแหงการประนีประนอมนี้เต็มไปดวยความเครียด
เพราะวาจิตมันไมยอมจรงิ มันฝน มันจํ าใจ มันขัดแยงในตัวเอง เม่ือมัน
ลงไปไมถึง harmony มันฝนใจตัวเอง ก็จงึตองคับของติดคาง แลวก็
เครียดอยู เพราะฉะนั้นจึงตองสรางธรรมสมาธิ ๕ น้ันขึ้นมา ถาสรางได
จงึจะเกิดจริยธรรมที่แทจริง

ในจริยธรรมแบบฝนใจตามระบบประนีประนอมแหงการแขงขัน
แยงชิงน้ัน แมแตความสุขของคนก็ขัดแยงกัน เชน ถาเราได เขาก็อด
ถาเราสุข เขาก็ทุกข เม่ือฝายหนึ่งสุขฝายหนึ่งทุกข สันติภาพที่แทจริงก็
เปนไปไมได หรือไมอาจยั่งยืนอยูได

แตในจริยธรรมที่แท คนจะพัฒนาขึ้นไปในดานความสุข ทํ าให
ความสุขก็มาประสานกัน กลายเปนความสุขรวมกันดวยกัน



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗

ความสขุแบบประสานที่เปน harmony ในทางความสุขน้ี ก็
พัฒนาไปจากฐานของธรรมชาติน่ีเอง โดยเร่ิมจากในครอบครัว จากการ
ทํ าความดีตอกันระหวางพอแมกับลูก ที่มีเมตตา คือรักใครปรารถนาดีตอ
กัน เชน คุณแมอยากเหน็ลูกมีความสุขก็ใหอะไรตางๆ แกลูกโดยไมเสีย
ดายเลย และเมื่อเห็นลกูมีความสุข แมก็มีความสุขดวย

ทีน้ี ลูกกเ็หมือนกัน ถารักแมก็อยากทํ าอะไรใหแม พอทํ าอะไรให
แมไดส ําเร็จ เห็นแมมีความสุข ลกูก็ปลืม้ใจมีความสขุดวย

ความจริงของธรรมชาติมันก็เปนอยางน้ี แลวเราก็พัฒนาตอไป
โดยขยายความรักออกไปยังพ่ีนอง ญาติมิตร เพ่ือนรวมชาติ รวมโลกทั้ง
หมด ใหมีความสุขแบบประสานไปทั่ว

คนเราที่จะพัฒนาในจรยิธรรม ก็มีความสุขไปในตัวต้ังแตในการ
ท ําความดีแตละอยางแตละครั้งน่ันแหละ คือเม่ือท ําอะไรที่ดีงามขึ้นมาได
ส ําเร็จ หรือทํ ากาวหนาไป ก็เกิดความอิ่มใจ มีปติ เม่ือเราทํ าอะไรดวยใจ
รัก กมี็ความราเริงเบิกบานใจในเวลาที่ทํ า จริยธรรมแบบนี้เปนจริยธรรม
แทที่ตองเอามาใช เปนจริยธรรมที่เปนไปตามธรรมชาติ ไมใชจริยธรรม
แบบบทบัญญัติทีเ่ปนขอบังคับฝนใจ จึงหวงัวาเราจะตองมาทํ า
reengineering กันในเรื่องจริยธรรมนี้

ตอนนีชั้กจะลมืกนัไปแลว เม่ือ ๖-๗ ปกอน พูดกนัเหลอืเกนิ คนไทย
ลืมงาย ตอนนั้นต่ืนกันนักหนา reengineering ตองร้ือปรับระบบกันใหม

ตอนนี้ตองร้ือปรับระบบจริยธรรมกันใหม จริยธรรมที่มันพลาดไป
กลายเปนจรยิธรรมแหงความทุกข หรือจริยธรรมแหงความฝนใจ ตองมา
ปรับกนัใหมเขาสูระบบทีถ่กูตอง คอืใหเปน จริยธรรมแหงความสขุ ซึง่เปน
จริยธรรมแหงการพัฒนามนษุย อยางถกูตองสอดคลองตามกฎธรรมชาติ
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ตองมองระบบพิทักษสิทธิของฝรั่งอยางรูเทาทัน
อีกประการหนึ่งซึ่งกเ็ปนเร่ืองใหญทีว่า สงัคมไทยเราเปนสังคมที่

หลงเตลิดไปนานแลว จนลืม ไมรูจักตัวเอง เร่ิมจากไมรูตัวเองกอน แลว
จึงไมรูจักตัวเอง คือ ไมรูวาตัวเองเปนอยางไร มองไมเห็นพ้ืนเพภูมิหลัง
และวัฒนธรรมของตัววาเปนอยางไร แมแตมองพระพุทธศาสนาก็มอง
ดวยความไมเขาใจ พรอมกันนั้นอีกดานหนึ่งก็ไมรูจักฝรั่ง ไมเขาใจภูมิหลัง
ของตะวันตก

ในการที่จะมาอยูรวมกันใหเกิดความประสานกลมเกลียวนั้น ก็มี
หลักสํ าคัญอยางหนึง่วาจะตองไมใชวิธีที่เปนเลหกล เวลานี้เม่ือเราไป
นิยมตามตะวันตก เราก็ไปเขาทางของการใชวิธีแบบเลหกลนี้ ดังจะเห็น
วา แมแตวธิีการทางดานจติวิทยาของตะวันตกก็เปนแบบเลหกลเสียมาก
คือกลายเปนวิธีการที่ทํ าเพ่ือจะใหไดอะไรสักอยางหน่ึง

ดังที่เคยพูดบอยๆ เชน จิตวิทยาตะวันตกสอนใหยิ้ม แตยิ้มเพ่ือผล
ประโยชนของตนเอง ยิม้แบบตะวันตกกจ็งึมักจะเปนยิ้มลวงกระเปา หรือ
“ยิ้มธุรกิจ” คือไมไดยิ้มดวยเจตนาดีตอคนอื่น ไมไดมีไมตรีจิตมิตรภาพแท
จริง แตยิม้เพ่ือใหเขาชอบ แลวเขาจะไดเขามาเปนลูกคา เสร็จแลว เขา
จะไดซื้อสินคา เราก็จะไดเงิน แตใจจริงยิ้มหรือเปลาก็ไมรู

สวนในจริยธรรมที่แท การยิ้มเกิดจากใจมีเมตตา คือยิ้มดวยใจ
จริง ยิ้มดวยปรารถนาดีตอเขา อยากใหเขามีความสุข ไมใชยิ้มจะเอา
ความหมายของจติวิทยาในแบบของตะวันตกน้ันดูสิ เราเอามาใชจน
กระทั่งพูดขึน้มาก็ฟองตัวเอง เชน พอพูดวาคนนี้มีจิตวิทยา ก็หมายความ
วา เขาอาจจะไมซื่อไมตรงแลว คือทํ าโดยเปนวิธีการหรือเปนอุบายอะไร
สักอยาง รวมแลวกเ็ปนเร่ืองของแนวคิดที่เนนผลประโยชนของตัวเอง
หรือมุงความสํ าเร็จที่เชิดชูคุณคาเกียรติยศของตน
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แนวคิดตะวันตกน้ัน เปนวิธีคิดที่เนนเร่ืองผลประโยชนของตัว
เพราะฉะนั้น วฒันธรรมของเขาจึงเปนระบบแหงการพิทักษผลประโยชน
สวนตัว และพทิกัษสทิธิ์ของตัว จะเหน็วาสงัคมตะวนัตกเนนเร่ืองสทิธมิาก
ซึง่เราจะตองรูเทาทันภูมิหลังหรือวฒันธรรมของเขา เพราะจะไดระวังไว
ไมใหเร่ืองการรักษาสทิธิมนุษยชนอะไรตออะไรกลายเปนไปสดุโตง

ที่จริง เร่ือง “สทิธิ” เร่ืองการพิทักษผลประโยชนสวนตัวน้ี เปน
ของจ ําเปน แตตองรูดวยวา มนุษยเราไมไดอยูแครักษาสิทธิ์

มนุษยเราเปนสัตวประเสริฐ เหนือความเปนผูรักษาสิทธิ์และปก
ปองตัวเอง ก็คือ มนุษยสามารถพัฒนาตัวขึ้นไปอีก ใหเปนผูที่เอ้ือเฟอ
เผือ่แผแกผูอ่ืนดวย เม่ือไรพอแมเอาแตรักษาสิทธิ์กับลูก เม่ือนั้นลูกก็แย
ลองสิ คณุแมอยูกับลูก ถาตางฝายกต้ั็งหนาพิทักษปกปองเรียกรองสิทธิ์
ของตัว ครอบครัวก็ยุงแนๆ

แตความประเสริฐของมนุษยอยูที่วา คณุแมไมไดค ํานึงถึงแตจะ
ปองกันพิทักษรักษาสิทธิ์ของตัวเอง แตคุณแมมองไปที่วา อะไรจะทํ าให
ลกูมีความสุขได กท็ํ าไปเลย บางทีหรือบอยๆ ตัวเองตองยากลํ าบาก
(ตองสละสิทธิ์) ก็ยินดีทํ าเพ่ือลูก ใชหรือเปลา เพราะอยางน้ีลูกจึงมีความ
สุข และมคีวามซาบซึ้ง แลวความมีน้ํ าใจตอกันก็เกิดขึ้น

ทีน้ี ถาเรามุงหนาไปในระบบพิทักษสิทธิ์จนสดุโตง ก็จะลํ าบาก
แลวในที่สุด แมแตพอแมกับลูกก็จะตองมาเขาสูระบบประนีประนอม
และจรยิธรรมแหงความฝนใจ และความขัดแยงก็จะเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น
จะตองรูทันฝร่ัง

เร่ืองการพิทักษสิทธิน้ี ขอสรุปเปนการตัดตอน โดยอางคํ าที่เคย
พูดไวในเร่ืองสิทธิมนุษยชนวา

ในดานหนึ่ง เราอาจจะพูดวา สังคมอะไรกัน แมแตสิทธิพ้ืนฐาน
ของคนก็ยังไมดูแลรักษา แสดงวาเปนสังคมที่ออนดอยอยางยิ่ง ขาด
วัฒนธรรม ไมมีอารยธรรมเสียเลย
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แตอีกดานหนึ่ง เราก็อาจจะพูดยอนเติมใหสมบูรณวา สังคมอะไร
กนันี ่ อยูกันไดแคจะคอยพิทักษรักษาและเรียกรองสิทธิเทาน้ันเองหรือ
จะเปนสังคมที่ดีงามพัฒนาอารยธรรมแทจริงที่มนุษยอยูอยางเกื้อกูลกัน
ไมไดหรือ

ถาจะรูจักฝรั่งจริง ตองมองใหถึงรากฐานในภูมิหลังของเขา
ฝร่ังมีอะไรดี คือฝร่ังเขามีประสบการณทีส่ะสมมา ในแงที่วามีภูมิ

หลงัของสังคมที่แตละคนตัวใครตัวมัน ตองด้ินรนตอสูมาก เขาจึงตอง
พัฒนาระบบพิทักษสิทธิ คือกันไมใหคนอื่นฝายอื่นมาละเมิดตอตนเอง อัน
น้ีก็เปนวิวัฒนาการตามธรรมดา ซึง่ทํ าใหเขาเปนสังคมแหงกฎกติกา จน
กระทั่งมีหลัก rule of law เปนอุดมคติของสังคม เราก็พูดตามเขามาก
ใชไหม วาจะเปนสงัคมแหงนติธิรรม อะไรทํ านองนี้ ซึ่งมันก็ดี

ทีน้ีสังคมไทยเราไมมีพ้ืนเพภูมิหลังแบบนั้น ถาไมรูจักจัดปรับใหพอ
ดี ไดแตต่ืนตูมตามเขา จะเอากติกาบังคับก็ไมไดผลสักที ภาพออกมาก็
เปนสังคมที่แยที่สุดในเร่ืองกติกา รักษากฎไมได น่ีก็เพราะไมรูตัวและไมรู
ภูมิหลังของตัวเอง จงึพฒันาไมเปน ไดแตฉวยโนนจับนี่ สับสนวุนวาย

จะตามอยางอเมริกัน แมแตคติ frontier ของเขาก็ไมรูจัก จะไป
หยิบหลัก rule of law ของเขามา โดยคิดวาจะไดเปนอยางฝร่ัง แตพ้ืน
เพภูมิหลังของตัว มันก็ไมไดเขาทางอยางน้ัน ก็เลยไมไดเร่ืองสักอยาง
เราตองรูจักเอาของดีน้ันๆ ขึ้นมาจดัใหเหมาะกับสังคมของตัวเอง ดวย
ความรูเขาใจทั้งสองดาน อยาไปเอาอยางฝร่ังมาทั้งดุน เปนไปไมได ตอง
รูเทาทันฝร่ังวาเขาเจริญมาอยางไร

ฝร่ังน้ันดูแคอเมริกาก็ได เขาด้ินรนตอสูมาอยางไร บรรพบุรุษ
อเมริกันหนีภัยจากยุโรปมากนัหลายระลอก ขึน้ฝงที่พลีมัธ (Plymouth)
แลวใกลๆ  น้ัน ก็บอสตนั ตลอดลงไปนวิยอรค บัลติมอร จนถึงฟลอริดา
ขึ้นจากทะเลแลวก็บุกไปขางหนา ฝาฟนขยายฟรอนเทียร (frontier)
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เร่ือยมา ไดเฉลี่ยปละ ๑๐ ไมล นับจากขึ้นฝงที่แอตแลนติกมา ๓๐๐
ป จึงจบถงึฝงมหาสมุทรแปซิฟก ที่แคลิฟอรเนีย

คนอเมริกันบุกไปๆ นานนักหนา กวาจะจบพรมแดนเขาก็ไดนิสัย
ใจคอที่ปลกูฝงไวมากมาย เชนสภาพจิตอเมริกันคือ เปนนักบุกฝา มุงไป
ขางหนา เปนนักผจญภัย แตพรอมกันนั้น ถามองในแงไมดีก็เปนนักรุก
รานดวย อยางนอยในระหวางน้ีก็ไปเอาที่ดินของอินเดียนแดง รบราฆา
ฟนกัน จนพวกอนิเดียนแดงแทบจะสูญพันธุ

อันนี้เปนเร่ืองที่เราตองเขาใจเทาทันฝร่ังวาเขาด้ินรนตอสูมาต้ังแต
ยโุรปแลว การทีเ่ขามาอเมริกาน้ันก็เพราะหนีภัยเปนเหตุหลัก หนีภัยการ
บบีคั้นขมเหงมาหาอิสรเสรีภาพ ถามิฉะนั้น เขาก็ไมด้ันดนผจญภัยฝา
ความทุกขยากในมหาสมุทรแอตแลนติกมาหรอก ที่หนีภัยนั้น เพราะรูตัว
วาอยูบานตายหรือแยแน สูเสีย่งขามทะเลไปยังมีทางรอดบาง และมี
ความหวังที่ดีกวา

ฝร่ังพวกน้ีถูกกํ าจัดถูกบีบคั้นในยุโรปมาเปนรอยเปนพันปแลว 
กอนหนีมาอเมริกา ทีน้ีมาถึงอเมริกาแลว ยังตองบุกตอหาที่อยูที่กินอีก
สามรอยป ประสบการณในการดิ้นรนตอสูเหลาน้ีแหละ ท ําใหเขาพัฒนา
ลกัษณะจิตใจแบบพิทักษปกปองเรียกรองสทิธิของตน พรอมกับพัฒนา
กฎกติกาขึน้มามากมาย จนเปนสงัคมทีอ่ยูดวยคต ิrule of law ทีว่าเม่ือกี้

ทีจ่ริง ถาจะแปลใหถูกตามภาษาที่มีในภูมิหลังของเรา คติ rule of
law ก็คือธรรมาธิปไตยดานหนึ่งน่ันเอง ไมตองไปแปลวานติิธรรมอะไร
ใหเปนของแปลกประหลาดจากที่ไหน

ถาวากันไป ที่แปลวา นิติธรรม ก็ไมถูกหรือไมพอดวยซํ้ า เพราะ
นิติธรรม ก็แค law เทาน้ัน สวน rule ซึ่งขาดหายไปในคํ าแปลนั้น คือ
อํ านาจตัดสิน หรืออํ านาจบังคับ ตัวกํ ากับบงการ ไดแกอธิปไตย เหมือน
อยางในค ําวา democracy ทีเ่ราแปลวา “ประชาธปิไตย” น้ัน ตัว “–cracy”
ซึง่มาจากคํ ากรีก (kratos) ทีเ่ราแปลวา “อธิปไตย” ถาแปลเปนภาษา
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อังกฤษก็คือ rule หรือ government หรือ authority ทีต่รงกับคํ าวา
“อธิปไตย” น่ันแหละ

คํ าวา “ธรรมาธิปไตย” แปลวา ถือธรรมเปนใหญ ประกอบดวย
ธรรม = หลกัการ กฎเกณฑ กติกา กฎหมาย (เชน ธรรมศาสตร แปลวา
วชิากฎหมาย) + อธิปไตย = ภาวะที่เปนใหญ เปนตัวบงการตัดสิน จะ
เหน็ไดงายๆ วา rule of law น้ัน ตองแปลวาธรรมาธิปไตยจึงจะตรง
และไดความหมายเต็ม

Rule of law ตองเปนฐานรองรับ เปนตัวกํ ากับ และเปนแกนนํ า
ของ democracy กค็อื ธรรมาธิปไตยตองเปนฐานรองรับ เปนตัวกํ ากับ
และเปนแกนนํ าของประชาธิปไตย แตธรรมคือหลักการตลอดจน
กฎหมายนั้น จะตองเปนธรรมจริงๆ

เม่ือกี้ไดพูดถึงวฒันธรรม ๒ แบบไวแลวคูหนึ่ง คือ วฒันธรรมแหง
เมตตา กับวฒันธรรมแสวงปญญา และไดบอกวาไทยเดนดานวัฒนธรรม
แหงเมตตา ดอยดานวัฒนธรรมแสวงปญญา อเมริกันดอยดานวัฒน
ธรรมแหงเมตตา แตเดนดานวฒันธรรมแสวงปญญา แตสังคมไทยเวลา
น้ี กํ าลังสูญเสียวฒันธรรมแหงเมตตาของตนไป พรอมกับที่วัฒนธรรม
แสวงปญญาอยางเขาก็ไมพัฒนาขึ้นมา จึงจะกลายเปนสังคมที่คืบหนา
จากความเสียศูนย มาสูความสูญเสียหรือสูญสิ้น เพราะเสียทั้งสองดาน
ของดีที่ตัวมีก็รักษาไวไมได ของดีที่ตัวยังไมมีก็ไมพัฒนาขึ้นมา

ถึงตอนนี้ก็มีวัฒนธรรมอีกคูหนึ่ง คือ วัฒนธรรมเมตตานั้น ในแง
ของความโอบออมอารีและโอนออนผอนปรน รวมไปถึงความอะลุมอลวย
และการที่มักพูดวา “ไมเปนไร” กับวฒันธรรมแหงกฎกติกา ไทยเดนดาน
วัฒนธรรมแหงความโอบออมอารี ดอยดานวัฒนธรรมแหงการรักษากฎ
กติกา อเมริกันดอยดานวัฒนธรรมแหงเมตตา แตเดนดานวัฒนธรรม
แหงกฎกติกา
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แมในแงน้ี สงัคมไทยก็กํ าลังจะเสียทั้งสองดาน คือวัฒนธรรมแหง
ความโอบออมอารีก็จะสูญสิ้น ขณะที่ดานวัฒนธรรมแหงความเครงครัด
อยูดวยกฎกติกา ก็ยังพัฒนาขึ้นมาไมได กอนนี้ก็เสียศูนยขาดความสมดุล
อยูแลว ตอนนี้จะสูญเสียไปทั้งหมด

นอกจากนั้น วฒันธรรมเมตตานี้ ในขณะที่เลือนลางคับแคบลง
และไมมีวฒันธรรมแหงการรักษากฎกติกามาดุล ก็กลายไปเปนเร่ืองของ
เสนสายหมูพวกและระบบอุปถัมภ ซึ่งยิ่งกีดกั้นใหพัฒนาวัฒนธรรมแหง
กฎกติกาขึ้นมาไดยาก

เม่ือไมยึดถือกฎกติกา ก็ไมเปนธรรมาธิปไตย ไมใช rule of law ก็
ท ําใหยิง่แกไขความขดัแยงไดยาก เพราะไมมีมาตรฐานทีจ่ะยอมรบัรวมกนั
ยิ่งใชวิธีเสนสาย ยึดหมูพวกกัน กย็ิง่ขยายปมขัดแยงใหซับซอนหนักขึ้น

ไทยวา อยูนี่ดี “ในนํ้ ามีปลา ในนามีขาว”
อเมริกันวา อยูไมได “ตองไปขางหนา บุกฝาขยายพรมแดน”

ขอใหดูดวยวา สงัคมของเราเปนสังคม “ในนํ ้ามีปลา ในนามีขาว”
อันนี้สํ าคัญมาก คนไทยไมคอยคิดกัน สังคมอเมริกันเขาเปนสังคมตาม
คติ frontier คอื สงัคมบุกฝาขยายพรมแดน หมายความวา มุงไปขาง
หนา-ฝาฟนไป-ขยายพรมแดน

ฝร่ังมาขึน้ฝงมหาสมุทรแอตแลนติกปบ มองไปขางหนา คือ
frontier เปนเขตหรือพรมแดนที่ตัวยังไมไดขามไป ลวนแตดินแดนที่ตน
ยังไมไดครอบครองทั้งน้ันเลย เขาถกูจํ ากัดอยูที่ฟรอนเทียรแลวจะทํ า
อยางไร ความหวังก็อยูที่จะตองบุกไปขางหนา ถาฝาฟนขยาย frontier
น้ีไปได ก็จะมีจะไดทรัพยากร ไดที่อยูอะไรตางๆ น่ีคือความหวังในความ
อุดมสมบูรณ ก็ตองบุกไปขางหนา ขยายฟรอนเทียรไป เพราะฉะนั้นนิสัย
ฝร่ังอเมริกันนี่เขาเรียกวา นิสัยฟรอนเทียร หรือสภาพจิตฟรอนเทียร
(frontier traits ใน American character)
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นิสัย frontier ก็คือ นิสัยบกุฝาไปขางหนา อยูกับความหวังแหง
อนาคตทีไ่มเลื่อนลอย แตตองเพียรตอสู สมัยหนึ่งเขามีคํ าวา Go west,
young man เจาหนุม จงมุงหนาไปตะวันตก คือตองผจญภัยบุกฝาไป
ตะวันตก จนสดุแผนดินถึงฝงมหาสมุทรที่แคลิฟอรเนีย น่ีคือภูมิหลังของ
สังคมตะวันตก ทีเ่ปนสังคมแหงการบกุฝาและดิ้นรนตอสู พรอมกับการ
พัฒนากฎกติกาขึ้นมาเพ่ือไมใหลํ้ าเสนกัน

สวนสังคมไทยของเรานี้เปนสังคมที่เนนการอยูกับที่ ตามคติ “ใน
นํ ้ามีปลา ในนามีขาว” ซึง่เทากับบอกวา ทีน่ี่ดีแลว อยาไปไหนเลย

ยิง่กวาน้ัน จากการที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ คนไทยก็เกื้อกูลเผื่อ
แผกนัไดงาย เหมือนอยางเม่ือ ๕๐-๖๐ ปกอนนี้ คนแปลกหนาอาคันตุกะ
มาถงึบาน คนไทยนอกจากเอาอาหารมาตอนรับใหกินขาวกินปลาแลว
บริเวณบานมีตนกลวยตนมะมวง ไมผลตางๆ กใ็หเขาเกบ็เอาไปตามสบาย

เพราะฉะนั้นของเราจึงตรงกันขามกับสงัคมฝร่ัง แทนที่จะเนนกฎ
กติกา ก็มุงที่ความมีมิตรจิตมิตรใจ ถอยทีถอยอาศัยกัน

จ ําไวเลยวาสังคมอเมริกันคือสังคม frontier
ค ําวา frontier เปนศพัทสํ าคัญของอเมริกัน ไมวาจะทํ าอะไรที่

สํ าคัญเขาชอบพูดวา frontier แตกอนตอนแรกๆ ก็มี land frontiers,
ocean frontiers แมแตไปถึงขั้วโลกใต อเมริกันก็ดีใจภูมิใจวาพวกตัว
พิชิตฟรอนเทียรไดอีก

ตอมาก ็space frontier บกุฝาไปในพรมแดนอวกาศ ที่โครงการของ
เคนเนดี้สงยานอวกาศไปโลกพระจันทร เขาก็เรียกวาบุกเบิกฟรอนเทียร
ทั้งน้ัน แมแตความกาวหนาทางวิทยาการ เขาก็เรียกวา frontiers of
knowledge หรือ frontiers of science แลวก็มา information
frontier หรือ electronic frontier คอืเร่ืองของพวกคอมพิวเตอร เร่ือง
ของอินเทอรเนต
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เวลานี้เรากํ าลังอยูในระยะที่ฝร่ังบุกฝา cyberspace frontier
ฝร่ังบุกฝาไป แตไทยเทีย่วสนุกเลย ไทยไมบุกฝา ไทยรอรบัผลการบุกฝา
อยางเดียว เอาแตเที่ยวสนุกไปในแดนที่เขาบุกฝาไวน้ัน แลวจะมีอะไร
กาวหนาไปไดอยางไร น่ีแหละนสิยัจิตใจพ้ืนฐานมันคนละแบบ แลวเราก็
ไมดูตัวเอง

จะไปเอาอยางฝรัง่ก็เอาไมไดจริง เอาแคผิวแคเปลือก ฉาบฉวยไป
ทัง้ทีแ่มแตเปลือกของเขานั้น ตัวเองก็ไมรูไมเขาใจจริง และเห็นไมทั่วถึง
เพราะฉะนั้นมันก็ไมไดเร่ือง ตองรูจักตัวเองใหดี แลวกรู็จักเขาใหชัด ตอง
ศกึษาฝร่ังใหถงึแกนถงึฐาน ภูมิหลงัเขามาอยางไรในยุโรป เม่ือมาอเมริกา
แลวเขาทํ าอะไร พัฒนากาวหนากันมาอยางไร อยางน้ีจึงจะทันเขาได

เร่ือง frontier น้ี ประธานาธิบดีเคนเนดี้ที่มีช่ือเสียงมาก เม่ือครั้ง
หาเสียงจะเปนประธานาธิบดี กย็กขึ้นมาใช ที่จริงตอนนั้นอเมริกันบุกฝา
frontier ถงึแคลิฟอรเนียจบไปนานแลว คือ land frontiers จบหรือปด
รายการไปตั้งแตป ๑๘๙๐ แตเคนเนดีก้็ปลุกใจคนอเมริกันใหบุกฝา
frontier ใหม โดยสรางนโยบาย New Frontier ใหแกคนอเมริกัน วาจะ
ตองบุกฝาขยายพรมแดนใหม

เวลานี้คนอเมริกันก็บุกฝาอยางที่บอกเมื่อกี้วามาถึง cyberspace
frontier แลว แตไทยเราก็ไมไดคิดอะไร เรากใ็นนํ ้ามีปลาในนามขีาว (ที่
จริงเวลาน้ี ในนํ ้าจะหมดปลา ในนาจะหมดขาว)

ตองถามตัวเองวา เราจะทํ าอยางไรใหเหมาะกับคติ ในนํ ้ามีปลา
ในนามีขาว เราก็ตองพัฒนาระบบวิธีการอะไรๆ ของตัวเองใหมันเหมาะ
กับพ้ืนเพของตน ระบบ frontier ของเขามันอาจจะเขากับเราไมได น่ีก็
เปนเร่ืองใหญ

คนไทยเราไมคอยศึกษา ไมคอยคนควา ตองพูดตรงๆ วา ไมรูจัก
ฝร่ังจริง จงึไมรูวาเราจะเอาฐานอะไรมาใชเพ่ือรับมือกับความเจริญใหมๆ
และจัดการเอามันมาใชประโยชนได
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คนทีเ่กงจริง เขาตองมีความสามารถของตัวเองในการที่จะรับเอา
สิง่ใหมเขามาจัดการได ไมใชไปรับเพียงแคเอาตามเขา เลียนแบบเขา
แตตองเอามาจัดการ การเอามาจัดการไมใชการตามเขา ถามวาเวลานี้
เรามีความสามารถไหมที่จะเอาของเขามาจัดการ? เอาละนี้เปนการพูด
นอกเรื่องไป

มจุีดหมายใหญที่ทุกคนไดรวมกัน
จึงจะขามพนจุดหมายยอยของแตละฝายที่ขัดกัน

พูดไปพูดมาก็ชักจะออกนอกประเด็นไปอีก หันมาตอเร่ืองการแก
ปญหาความขัดแยงใหจบ

ในสถานการณที่ขัดแยงกันนั้น แตละฝายตางก็มีจุดหมายอยูที่จะ
เอาประโยชนของตน เม่ือจะไมรบหรือไมลางกัน ก็ตองยุติดวยการ
ประนีประนอม

ถาพูดในแงดี ความขัดแยงก็มีผลขางเคียงที่เปนบวกในขอบเขต
หนึง่ เพราะทํ าใหคนตองระมัดระวังไมประมาท และเรงรัดตัวเอง และ
เกดิภาวะตึงเครียดที่ขับดันใหคนดิ้นรนขวนขวายสุดกํ าลัง ดังจะเห็นได
ชัดในระบบแขงขัน อันทํ าใหมีการกาวหนาตลอดเวลา เพ่ือขึ้นไปใหเหนือ
อีกฝายหนึ่ง

แตพรอมกันนั้น ความขัดแยงในเชิงแขงขัน ก็มีความโนมเอียงที่
จะท ําใหเกิดการขัดขากัน หรือเอารัดเอาเปรียบกันดวยประการตางๆ จึง
ท ําใหคนเรียกรองการมีกฎกติกา ดังจะเห็นไดวาสังคมในระบบแขงขันได
พัฒนากฎกติกาขึ้นมามากจนเปนสังคมแหง rule of law

บางครัง้ การประนีประนอมก็อาจจะเปนเพียงกลวิธีของฝายหนึ่ง
ทีจ่ะเอาอีกฝายหนึ่งเปนเครื่องมือ หรือเปนทางผานไปสูชัยชนะของตน
อยางคํ าที่ไดยินพูดกันมากเม่ือ ๒๐–๓๐ ปมาแลววา “แสวงจุดรวม
สงวนจุดตาง” กเ็ปนตัวอยางหน่ึงของการประนีประนอมแบบนี้ ซึ่งเม่ือ
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ส ําเร็จการตามเปาหมายนั้นแลว สองฝายนี้ก็อาจจะตองมาชิงชัยหรือ
ก ําจดักนัเองอีกทีหนึ่ง (ถาจะประสานกลมกลืน หากทํ าจุดตางใหเปนสวน
เติมเต็มไมได ก็ตองใหสามารถยอมรับความแตกตางของกันและกัน)

อยางที่กลาวแลววา การประนีประนอม (compromise) ไมเปน
การแกปญหาที่แทจริง ไมอาจทํ าใหเกิดสันติภาพที่ยั่งยืน มนุษยที่พัฒนา
จงึจะตองไปใหถึงความประสานกลมกลืน หรือความสอดคลองสามัคคี
(harmony)

แตละฝายที่ขัดแยงกันนั้น ตางก็มุงจุดหมายที่จะเอาผลประโยชน
ของตน เม่ือตางฝายมีจุดหมายของตนคนละทาง ก็ยอมไปไดแคการ
ประนปีระนอม วิธีแกปญหาใหเกิดความประสานสอดคลอง ก็คือตองให
ทัง้สองฝายหรือทุกฝายมองเห็นจุดหมายใหญเหนือขึ้นไป ซึ่งเปน
ประโยชนรวมกัน

ตอนนีจ้ดุขัดแยงยายไปจากความขัดแยงระหวางคนสองฝาย หรือ
หลายฝาย กลายเปนความขัดแยงระหวางประโยชนยอยกับประโยชน
ใหญของแตละฝายนั้นเอง

ถาทกุฝายมองเห็นและยอมรับจุดหมายกวางใหญ ที่เปนประโยชน
รวมกันนั้น ก็จะตองยอมจัดสรรหรือแมแตยอมสละประโยชนที่เล็กนอย
กวา การปฏิบัติอยางน้ีไมใชเปนการประนีประนอม แตเปนการประสาน
รวมและกลมกลืนกัน และถาจะใหเปนไปดวยดีก็อาจจะมีการเกื้อกูลกัน
ดวยการทดแทนหรือชดเชยผลประโยชนที่ยอมสละไปของฝายนั้นๆ ตาม
สมควร

แนนอนวา ในหลายกรณี การจะเขาถึงความประสานสอดคลอง
น้ันเปนไปไดยาก จึงจะตองมีการยุติความขัดแยงดวยการประนีประนอม
บาง แตจะตองไมหยุดแคน้ัน ตองใหการประนีประนอมที่เปนเหมือนการ
พักรบน้ัน เปนขั้นตอนในระหวางการกาวไปสูความประสานรวมอยาง
เรียบรอยตอไป
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มีวิธีปฏิบัติอีกอยางหนึ่งที่ควรนํ ามาใชเปนปจจัยเกื้อหนุนที่จะแก
ไขความขัดแยง คือ ใชวฒันธรรมแหงเมตตาน่ันแหละ สรางบรรยากาศ
แหงความสมานฉันทขึ้นมา โดยใหคนทุกฝายเขาถึงกันในชีวิตประจํ าวัน
ในวิถีชีวิตที่เปนอยูจริง เรียกวาเปนการเอาตัวเขาสมาน ใหคนมีโอกาส
มาสงัสรรคกัน เกิดความเปนกันเอง ซึ่งชวยใหเขาใจและเห็นใจกัน คือไม
ใชไปพูดกันแลวถกเถียงกันในที่ประชุมเทาน้ัน แตไดพบปะพูดจากันใน
บรรยากาศแหงการดํ าเนินชีวิตตามธรรมชาติดวย อันนี้จะเปนตัวหนุน
อยางสํ าคัญในการสลายความขัดแยง

ในการเขาถึงกันนั้น ถาใหดี ก็ใหมีโอกาสปฏิบัติตามหลักสงัคหวัตถุ
๔ ใหครบ คือ มีการใหแกกันเผื่อแผแบงปน พูดกันดวยปยวาจา ทํ า
ประโยชนแกกัน และมีความเสมอสมานเปนกันเอง

เทาทีพู่ดมา นาจะสรุปจุดสํ าคัญในการแกไขความขัดแยงไดวา
๑. ไมติดอยูกับความขัดแยง หรือตกเปนทาสของความขัดแยง

แตเอาประโยชนจากความขัดแยงใหได โดยเฉพาะประโยชน
ทางปญญา

๒. แกนของปฏิบัติการในการแกปญหาความขัดแยง คือ การมี
เจตนาดี ปรารถนาดีตอกัน ดวยเมตตาธรรม มุงสูจุดหมายที่
เปนการสรางสรรค และมีปญญาที่จะดํ าเนินการใหเปนไปตาม
เจตนาที่ดีน้ัน

๓. ปฏบิติัการในการขดัแยงและหาทางยติุความขดัแยง ตองดํ าเนิน
ไปอยางเปนมิตร สุภาพ จริงใจ และเปดใจตอกัน มองทุกคน
เปนเพ่ือนมนุษย ไมมองแบบแบงแยก มุงสูการอยูรวมกัน

๔. สรางบรรยากาศแหงความสมานฉันท ดวยการใหคนทุกฝาย
เขาถึงกัน สังสรรคกันในชีวิตประจํ าวัน หรือในวิถีชีวิตที่เปน
จริง ตามหลักการเอาตัวเขาสมาน
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๕. จดุทีเ่ปนการแกปญหาใหเขาสูความประสานสามัคคี คือให
มองเห็นตระหนักในจุดหมายที่กวางใหญเหนือขึ้นไป ซึ่งเปน
ประโยชนรวมกันของทุกฝาย

สวนการแกปญหาที่ซอนลึกลงไป เชน การขาดความเคารพกฎ
กติกา-ถือธรรมเปนใหญ-ยดึหลักการเปนมาตรฐานนั้น เปนคุณสมบัติ
ของคน ซึ่งจะตองสรางขึ้นมาดวยการพัฒนาคนระยะยาว คือดวยการ
ศึกษาอยางลึก



– ๓ –
ปฏิบัติการแกปญหา ในระบบองครวม

ปฏบิตัิการของมนุษยจะไดผลจริง  ตองตั้งอยูบนฐานของ
ความจริง และเต็มตามระบบของกระบวนการในธรรมชาติ
ปุจฉา:   ขออนุญาตเปนคํ าถามสุดทาย คือในเรื่องการสรางสังคมแหง
ความสมานฉันท...เคร่ืองมือหรือวาหลักธรรมสํ าคัญ ถงึแมวาจะเปนหลัก
เพ่ือแกทุกขแตก็นํ าไปสูสุข เชนอริยสัจ ๔ นาจะนํ ามาใช จะมีหลักคิดเร่ิม
ตนอยางไร เจาคะ
วิสัชนา:   อริยสัจ ๔ น้ันเปนหลักใหญซึ่งครอบคลุมทัง้หมด มีลักษณะที่
เรียกวาเปนระบบ เปนทัง้ระบบที่ทํ าใหเรามองเหน็วามีองคประกอบอะไร
บาง และองคประกอบเหลาน้ันจะตองมาประสานสัมพันธทํ าหนาที่ตอ
เน่ืองกันอยางไร แลวก็เปนทั้งกระบวนการในการปฏิบัติวาจะดํ าเนินไป
เปนขั้นเปนตอนอยางไร

ในเม่ือมันเปนตัวระบบใหญ เราก็ตองรูจักกอน แตแคน้ันไมพอ
เราจะตองไปขยายในแงของปฏิบัติการ หรือขั้นวิธีการใหละเอียดออกไป

ทีน้ีหลักอริยสัจ หรือระบบอริยสัจน้ี เปนระบบที่เร่ิมจากปญหา ซึ่ง
ภาษาพระเรียกวาทุกข คอืสภาวะบบีคั้น สิ่งที่ติดขัด บีบคั้น คบัของ พูด
ตามภาษาไทยก็คือปญหานั่นเอง

พอเจอปญหาหรือทกุข เรากห็าทางแกไข และในการแกไขน้ัน
หลักอริยสัจกบ็อกวาตองสืบสาวเหตุปจจัยของมันวา ทุกขหรือปญหาเกิด
จากอะไร ขอนี้เรียกวาสมุทัย
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เม่ือสืบสาวหาเหตุปจจัยได เราก็จะมองเห็นไปพรอมกันในตัววา
ทางแกเปนอยางไร ซึง่ตอนนี้เปนการเหน็ในเชิงของความเปนจริง วาจะ
ตองจดัการอะไรทีต่รงไหน แตในเชิงปฏบิติัการยงัไมบอกวาจะท ําอะไรบาง
เพราะฉะนั้นเราจะตองกาวไปสูขั้นดํ าเนินการเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

เพ่ือใหการมองเห็นหลักความจริงในการแกปญหา กาวตอไปสูการ
ลงมือปฏิบัติ เราก็ตองทํ าขั้นที่ ๓ ใหชัดกอน คอืการเล็งจุดหมาย อันได
แกภาวะปลอดปญหา หรือพนทกุขดับปญหาได ซึ่งเราจะตองดูวามันเปน
ไปไดจริงไหม และเปนไปไดแคไหน จุดหมายของเราในการดับทุกข ขณะ
น้ีเราควรจะตั้งไวแคไหน คือมองดูอะไรตางๆ ใหชัด วาเราตองการอันใด
แคไหน เราจะเอาไดแคไหน และจะเปนไปไดแคไหน คือเอาความ
ตองการมาดูความเปนไปได แลวก็ต้ังเปาหมายขึ้นมา เรียกวานิโรธ

พอต้ังนิโรธแลว ตอจากนัน้ก็มาสูการวางขอปฏิบัติ หมายความวา
เม่ือวางจุดหมายได ต้ังเปาหมายชัดแลว เราก็จะมีทิศทาง ทีน้ีกว็างวิธี
ปฏิบัติเพ่ือดํ าเนินไปสูจุดหมายนั้น เปนขัน้ที่ ๔ เรียกวา มรรค ซึ่งก็คือวิธี
การ หรือหนทาง

ขั้นวิธีปฏิบัติน้ีเปนเร่ืองของมนุษย ตางจาก ๒ ขอตนซึ่งเปนเร่ือง
พ้ืนเดิมของธรรมชาติ ตามความเปนจริงของมันเอง สวนขั้นที่ ๓ ก็มา
เช่ือมตอระหวางจุดประสงคของมนุษยกับความเปนจริงของธรรมชาติ 
วาในความเปนจริงของธรรมชาติน้ัน จุดหมายของเราคืออยางน้ี อยูตรง
น้ี จุดที่เราตองการหรือสิ่งที่เราตองการ มันเปนไปไดในความเปนจริงแค
น้ี ก็กํ าหนดหรือต้ังมันไว

ตอจากนั้นจึงวางมรรค คือวิธีปฏิบัติ ที่จะทํ าใหเรามุงหนาทํ าไปจน
บรรลุถึงเปาหมาย ซึง่เปนการกระท ําอยางมีทิศทาง การวางระบบวิธี
ปฏิบัติขึ้นมาที่เรียกวามรรคนี้ เปนตอนที่มีรายละเอียดมากมาย
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เคยยกตัวอยางบอย ๆ เชน เร่ือง ไฟไหม เปนทุกข คือเปนปญหา
จะดับอยางไร กต็องรูวาเหตุปจจัยของไฟมีอะไรบาง เชนวามีเช้ือ มี
อุณหภูมิสูงพอ แลวก็มีออกซิเจน

เม่ือเรารูเหตุปจจัยอยางน้ีแลว เราก็รูเลยวาถาเหตุปจจัยนี้หมดไป
ไฟก็จะดับ คือ เช้ือหมดหนึ่ง หรือ ออกซิเจนไมมีหนึ่ง หรืออุณหภูมิต่ํ า
เย็นลงไปหนึ่ง อยางใดอยางหน่ึงก็ได แคน้ีไฟก็ดับแลว น่ีเรียกวา สบืสาว
สมุทัยไดแลว พอรูกระบวนการของธรรมชาติ ขอ ๒ ก็มาแลว

คราวนี้กต็อไปขอ ๓ ต้ังจุดหมายไดเลย การต้ังจุดหมายนี้ จะ
สมัพันธกับความเปนจริงและวิสัยของเราที่ทํ าได คือเราจะดับไฟโดยสอด
คลองกับความจริงของกระบวนการนี้ ซึ่งสามารถบอกวาเราจะเอาขอ
ไหน จะเอาขอใหไมมีออกซิเจน หรือจะใหอุณหภูมิต่ํ า หรือจะใหไมมีเช้ือ
หรือเอาทั้งสาม หรือเอาขอไหนเดน แลวก็ต้ังเปาหมายจะทํ าใหเกิดความ
จริงที่เปนผลขึ้นมา

พอวางเปาหมายนี้เสร็จ ทีน้ีก็วางวิธีปฏิบัติ ซึง่เปนเร่ืองใหญ เชน
ตองสราง(หรือซื้อ)รถดับเพลิง และใหมีถังเก็บนํ้ าไดเทาน้ันเทาน้ีลิตร
แลวตองมีทอมีสายยาวเทาไร มีบันไดสูงแคไหน แลวตองฝกพนักงานดับ
เพลิง ตองจัดเตรียมกระบวนการ และวิธีปฏิบัติตางๆ ซึ่งมีรายละเอียด
เยอะแยะ

ทัง้หมดในเรือ่งของมรรคนีช้างยุงเหลอืเกนิ ตองใชเงนิงบประมาณ
กอนใหญ อาจจะเปนรอยลานพันลาน ก็เพียงเพ่ือจะมาทํ าใหอุณหภูมิต่ํ า
ลง เพียงแคจะมาทํ าใหเย็นเทาน้ันเอง หรือจะใชวิธีเพียงเพื่อใหขาด
ออกซิเจน หรือเพ่ือจะใหหมดเช้ืออะไรตางๆ ก็เร่ืองมากทั้งน้ัน แตที่ทํ า
กันโดยมากเขาจะไปมุงที่ลดอุณหภูมิ

แคจะท ําใหเย็นก็เปนเร่ืองใหญมาก และกระบวนการฝกน้ีกเ็ลย
เพ่ิมไปดวยวา ในระหวางที่ไปทํ าใหเย็น ถาไปเจอพวกเชื้อไฟกต็องทํ าลาย
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ดวย ตัดตอนไมใหมีเช้ือที่ไฟจะอาศัย ตลอดจนพัฒนาพวกนํ้ ายาดับไฟ
เพ่ือจะมาทํ าใหขาดออกซิเจน ทัง้หมดนี้ก็คือมรรค

มรรค คอืกระบวนวิธีปฏิบัติของมนุษย ที่สอดคลองกับความเปน
จริงของธรรมชาติ เพ่ือใหผลเกิดขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาติน้ัน
ถามนุษยปฏิบัติไมสอดคลองกับความเปนจริง กไ็มสํ าเร็จ เพราะฉะนั้น
มรรคก็คือการโยงวิธีปฏิบัติของมนุษยไปเช่ือมตอใหไดผลตามกระบวน
การเหตุปจจัยของธรรมชาติ ถาครบตามกระบวนนั้นก็บรรลุผลเปนนิโรธ

แมแตนักปลุกระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจ
รฐับาลจะพัฒนาประเทศ ก็ไปไดสวยดวยอริยสัจ

อริยสัจน้ีเปนหลักใหญ นํ ามาใชไดในทุกเร่ือง แมแตในกรรมวิธีที่
เรียกวาการปลกุระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจเหมือนกัน แตผูใชจะมีเจตนาดี
หรือไมดีก็อีกเร่ืองหนึ่ง คืออริยสัจน้ี พระพุทธเจาทรงวางไวสํ าหรับใช
หนึ่ง ในการแกปญหา สอง ในการสอน และในเชงิการสอนนีแ่หละ จะ
เอาไปใชในการชกัจงู จนถงึปลกุระดมกไ็ด

พระพุทธเจาเวลาสอนก็ทรงสอนแบบอริยสัจ โดยเร่ิมที่ทุกข ยก
ปญหาขึ้นมาต้ัง แลวชวยใหเขาสืบหาสาเหตุ เสร็จแลวก็กํ าหนดจุดหมาย
แลวก็วางวิธีปฏิบัติ

ทีน้ีการสอนตามวิธีอริยสัจน้ีก็สามารถนํ ามาใชในการปลุกระดมให
ไดผล จะเห็นวา การปลุกระดมน้ันก็ตองช้ีปญหากอน เชนไปเที่ยวบอกวา
สงัคมไทยเวลานี้เลอะเทอะเลวรายอยางโนนอยางน้ี คนเอารัดเอาเปรียบ
กัน ยากจนแรนแคน พรรณนาใหมันนาเกลียดนาชังที่สุด ใครทํ าไดเกงก็
ยิ่งไดผล น่ีคือพรรณนาทุกข

พอคนเห็นทุกขนาเกลียดนาชังนากลัวนักหนาเต็มที่แลว ก็ถึงขอ
๒ ช้ีเหตุใหวา เจาน่ันทีเดียวเปนตัวการ ที่มันยุงทั้งหมด มันรายอยางน้ี
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ก็เพราะเจาตัวน่ีหรือพวกนีเ้ปนตนเหต ุ ตอนนีค้นกเ็พงกจ็องเลยวา จะตอง
จดัการก ําจดัพวกน้ีใหหมด

พอคนเขมนมองอยางน้ีแลว ก็บอกเปาหมายที่หวังวา ถาหากเรา
ก ําจัดเจาตัวการน้ันและแกปญหาได เราจะมีสังคมที่สดใส มีความสุข
สมบูรณอยางน้ันอยางน้ี อยางสมัยที่เขาปลุกระดมเม่ือ ๓๐ ปกอน เขา
ใชคํ าวาทองฟาสีทองผองอํ าไพ น่ันก็คือขัน้ที่ ๓ นิโรธ ต้ังจุดหมาย

ทน้ีีจุดหมายยิ่งนาไปเทาไร คนก็จะยิ่งเรงเราและฮึกเหิมมีกํ าลังใจ
ตอนปลุกนิโรธจงึตองพูดใหเห็นภาพวา จดุหมายนี้มันดีอยางน้ันๆ สงัคม
ในอดุมคติแสนจะดีเหลอืเกนิ คนกอ็ยากไปกนัใหญ

พอไดที่ ตอนนี้ใจขึ้นหมดแลว มันรูและมุงเขมนไปยังจุดที่จะจัด
การหมดแลว กถ็งึขั้นที่ ๔ คือ มรรค ก็วางวิธีเลย วาจะตองจดัการอยาง
น้ันๆ ตอนนี้ไปไดเลย ไมวายากแคไหนก็เอาทั้งน้ัน

น่ีคอืวธิีอรยิสัจ ซึ่งใชไดหมด แมแตในการปลกุระดม รัฐบาลก็
เหมือนกัน ถาเกงก็ตองเอาวิธีอริยสัจมาใชในการรวมใจประชาชน ใหมา
ชวยกันแกปญหาและสรางสรรคประเทศชาติ เชน ใหประชาชนตื่นตัว
ตระหนักรูวาเวลาน้ีปญหาของประเทศชาติที่ส ําคัญคืออะไร แตตองทํ า
ดวยใจสุจริตไมไดคิดแกลงใคร

ช้ีปญหาใหชัด แลวก็เจาะลงไปใหถึงตัวสาเหตุและประดาปจจัย
แลวต้ังจุดหมายใหรวมเห็นและรวมใจกันวาจุดหมายนั้นดีนาไป จนเกิด
เปนความหวังรวมกัน แลวก็บอกวิธีปฏิบัติ ถึงตอนนี้จะยากเทาไรก็สูทั้ง
น้ัน คนเรานี้ถาเห็นวาจุดหมายดีจริง และเหน็ความหวังชัด เขาก็สู

เหมือนกับพระพุทธเจาทรงสอนอริยสัจ ก็ตองใหพระหรือคนที่ฟง
ชัดกอน พอเขาชัดวาถาแกไขเร่ืองนัน้ส ําเร็จจะดีอยางไรแลว ยากเทาไรกส็ู

แตถาไปบอกวิธีปฏิบัติกอน เขาเห็นเร่ืองตองทํ ามากมายจุกจิก
มันยาก เขาก็ถอยตัง้แตตนเลย ฉะนั้นทานจึงไมใหสอนแบบที่วา อยูๆ ก็
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ไปบอกวิธีการเลย คอืบอกถึงสิ่งที่เขาจะตองทํ า ซึ่งจะตองเจอความยาก
จะตองเหนื่อย แลวใครเขาจะฟงละ ถงึจะฟงแตเด๋ียวเดียวกถ็อยแลว

ตองเห็น ทุกข สมุทัย นิโรธ มากันชัดปบ คราวนี้ก็เทาไรเทากัน
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจงึทรงวางวิธีน้ีไว ใหใชไดทั้งในการแกปญหา
ทั้งเปนวิธีสอน

เปนอันวา วธิีอริยสัจ ใชในงานหลัก ๒ อยาง คือ
๑. ในกระบวนการแกปญหา
๒. ในการสอน การแนะนํ าชักจูง

พวกมนุษยสมัยใหม พอมาเจอเรื่องศาสนา                                     
ก็พากันหลบปญหา ไมสูหนาความจริง

ตอนนี้เราหาทางจะท ําใหคนที่รูจักแตการประนีประนอม กาวตอ
จากการประนีประนอมไปสูการประสานกลมกลืน อันนี้ก็คือความสามัคคี
น่ันเอง ความกลมกลืนประสาน ทานเรียกวาสามัคคี แลวในความ
สามัคคีก็จะมีเอกภาพ

เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงใชศัพทเปนชุดเดียวกัน คือ
สังคหะ ซึง่แปลวา ประมวล จับรวมประสานเขากนัได แลวก็สามัคคี มี
ความพรอมเพรียงกัน แลวก็เอกีภาพ ภาษาไทยใชวาเอกภาพ คือเกิด
ความเปนหนึ่ง พอเกิดความเปนหนึ่ง เร่ิมต้ังแตมีน้ํ าหนึ่งใจเดียว เชน มี
จุดหมายอันเดียวกัน รวมกันแลว ก็เกดิพลังไปไดเลย

แตเวลานี้ของเราขาดแทบทกุอยาง เพราะฉะนั้นเราจะตองมาเร่ิม
ตนยุคแหงการสรางสรรค จงึตองระดมพลังสรางเร่ียวแรงใหเข็มแข็งขึ้น
มา แลวก็รวมใจกันมีความสามัคคี

ขอสํ าคัญก็คือ จะตองมีเจตนาต้ังไปที่เปาหมาย ซึ่งมุงเพ่ือ
ประโยชนสุขของประเทศชาติ ของประชาชน เพ่ือชีวิตและสังคม ดวย
ความซือ่สัตยจริงใจ
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ความจรงิใจน่ีแหละส ําคญัมาก เม่ือมีการขดัแยงกนัและจะแกไขปญหา
เวลาไปพดูจากัน จะตองมีแกนอันนี้ คอืความจริงใจ แลวก็เปดใจกัน

ตอไปนี้โลกจะมีปญหามากในเรื่องความขัดแยง และเรือ่งหนึ่งที่
ใหญมากคือความขัดแยงทางศาสนา แมแตสงครามอิรักกับอเมรกินั เม่ือ
แยกแยะเจาะลงไป กมี็เร่ืองศาสนาเปนปมทีแ่ฝงลกึอยู

ศาสนานั้น โดยพ้ืนฐานตองเปนเครื่องมือที่จะทํ าใหมนุษยอยูรวม
กนัโดยสงบ มีสันติสุข น้ีเปนหลกัการใหญ แตไปๆ มาๆ ศาสนากลับเปน
ตัวเหตุอางอิงสํ าหรับการรบราฆาฟนกัน จึงตองแกปญหานี้ใหได เหตุที่
แกปญหาไมไดเพราะ

๑. ไมมีความจริงใจตอกัน
๒. ไมพูดจาเปดใจกัน
เร่ืองศาสนานั้นเขาไมสามารถพูดกันได เพราะถงึกับถือกันวา พูด

กระทบไมไดในเร่ืองศาสนา แตที่จริงน้ัน ถาคนจะอยูรวมกันดวยดี ตอง
พูดเปดใจกัน ถาไมถึงจุดน้ีไมมีทางแกปญหา การที่จะมัวมาเอาใจกัน มัน
ก็คือความไมจริงใจ จะถึงจุดจริงใจไดจะตองเปดใจกัน ตองพูดกันไดเต็ม
ที่ ตองอหิงสาถึงขั้นอยางที่พระเจาอโศกมหาราชตรัสวา “รับฟงธรรม
ของกันและกัน”

ปมปญหาในเรื่องศาสนานี้ ต้ังแตอดีตนานไกลมาจนถึงปจจบุนั
เคยเปนอยางไรกค็ลายจะคงอยูอยางน้ัน ไมคลีค่ลายออกไป บางทีตอง
เรียกวาอาการหนัก เพราะเร่ิมดวยทาทีหรือทัศนคติพ้ืนฐานที่เปนการ
แบงแยก ซึ่งยอมนํ าไปสูความขัดแยงเปนธรรมดา

พอเจอคนแปลกหนาแปลกพวก แทนที่จะมองวาเปนเพ่ือนมนุษย
คนหนึ่ง ก็มองแยกวาเปนชาวศาสนานี้หรือไม เปนชาวศาสนานั้นหรือ
เปลา ถาไมใชคนในศาสนานี้ ก็มีทีทาชักจะไมยอมพูดจาดวย

คนเราน้ันถาไมสื่อสารพูดจากัน ก็เทากับปดหนทางที่จะประสาน
สมานกนั การแบงแยกก็ดํ าเนินตอไป และเปดทางที่จะขยายเปนความ
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ขดัแยงไดตลอดเวลา ถาแมแตพูดจากันก็ยังไมยอมแลว จะกาวไปถึงขั้น
รับฟงธรรมของกันและกันยอมไมมีทาง

เพราะฉะนั้น ถาจะแกปญหาความขัดแยงอยางเปนสากล และใน
ระยะยาว คนจะตองมองคนอื่นในขั้นพ้ืนฐานโดยมองเห็นเขาเปนเพ่ือน
มนุษยคนหนึ่งกอนอยางอ่ืน และตั้งความปรารถนาดี พรอมที่จะพูดจา-
รับฟงกัน

เวลานี้เขาก ําลังจะแกปญหาศาสนาดวยวิธีเอาใจกัน แตซอนความ
จริง โดยไมเปดใจ ไมยอมพูดความจริง หลบเลี่ยงไปมา แลวมันจะไป
อยางไรรอด เพราะการกลบเกลื่อนไมใชความกลมเกลียว และจะไมนํ า
ไปสูความกลมกลืน

คนเรานั้น ถายังไมสามารถพูดกันไดอยางเปดใจ กแ็สดงวายังไม
พัฒนาเทาที่ควร หรือยังไมมีการศึกษาจริง

ถายอมรับวาปญหาทางศาสนาเปนเร่ืองละเอียดออนที่สุด ก็ตอง
ยอมรบัวาถาแกปญหาเร่ืองศาสนาไมได ก็ไมมีทางเกิดมีสันติสุขที่แทจริง
เพราะปลอยตัวมูลเหตุของความขัดแยงใหซอนแฝงอยู ไมยอมยกเอาตัว
การณของความขัดแยงน้ันขึ้นมาสลาย

อารยธรรมทีเ่จรญิมา ฟองตวัเองวา
เปนอารยธรรมทีก่อไมใชแกปญหา

เวลานี้โลกเปนปญหากันอยางหนัก ในเร่ืองที่วา ถาไมขัดใจกัน ก็
เอาใจกัน และไมเปดใจ ซึ่งกลายเปนวามนุษยมีอารยธรรมเจริญมาเทา
ไรก็ไมดีขึ้น อารยธรรมเจริญมาจนปานนี้ ปญหาพื้นฐานของมนุษยไมได
แกสักอยาง ปญหาของมนุษยมีอะไรบาง

๑. ปญหาชีวิต ซึ่งแยกเปน ๒ สวน คือ ปญหาสุขภาพรางกาย
โรคภัยไขเจ็บ รวมทั้งความหวิโหยอดอยาก แลวก็ปญหาจิตใจ
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ความเครียด ความทุกข ความเหงา ความวาเหว ความแปลก
แยกอะไรตางๆ รวม ๒ อยางน้ี กายกับใจ

๒. ปญหาสังคม คือ ความขัดแยงระหวางมนุษย ต้ังแตการ
ทะเลาะเบาะแวงระหวางบุคคล ระหวางกลุมชน ไปจนถึง
สงครามระหวางประเทศ สงครามโลก สงครามระหวางคาย
ระหวางฝาย ระหวางศาสนา

๓. ปญหาสิ่งแวดลอม คือ ธรรมชาติเสีย เสื่อมโทรม ซึ่งเปน
ปญหาสุดทาย และเปนปญหาที่ถือวาใหญที่สุด

อารยธรรมเจริญขึ้นมาถึงขนาดนี้ แตปญหาพื้นฐานขางตนนั้นไม
ไดแกสักอยาง ปญหาชีวิตมนุษยก็ยังอยูอยางเดิม ปญหาสขุภาพกายดี
ขึน้มาบาง กํ าจัดโรครายเกาๆ ไดมาก แตก็เกิดโรคภัยใหมๆ อีกไมนอย
สวนปญหาจติใจยิ่งหนักลงไป ปญหาสังคมก็ไมลดลง ยงัแถมปญหาสิ่ง
แวดลอมซึง่เปนตัวใหญที่สุด และกลายเปนวาอารยธรรมปจจุบันนีแ่หละ
ที่นํ ามาสูปญหาสิ่งแวดลอมนี้

ฉะนั้นจึงพูดไดเต็มปากวา อารยธรรมปจจุบันที่เจริญมาน้ีคืออารย
ธรรมที่ไดนํ าปญหามาใหแกมนุษยจนครบทั้ง ๓ ประการ เปนอารยธรรม
ทีเ่กงกาจมาก สามารถพัฒนามนุษยใหสรางปญหาไดจนครบทั้ง ๓ อยาง
เด๋ียวนี้มนุษยมีทั้ง ปญหาชีวิตกาย-ใจ ปญหาสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม
แลวปรากฏวาแกไมไดสักอยาง นํ ามาใหได แตแกไมได

น่ีกเ็ปนการแสดงชัดเจนอยูในตัวแลววา วิธีแกปญหาที่มนุษยใช
กนัมาน้ันไมไดผลจริง หรือยังไมเปนวิธีการแกปญหาที่แท

ใครจะมาแกปญหาพื้นฐานเหลาน้ี ก็บอกวาธรรมะ ธรรมะที่พระ
พุทธเจาคนพบจากความจริงของธรรมชาติแลวทรงนํ ามาสอนนั้น แกได
หมด เราม่ันใจวาไดแน แลวระบบประนีประนอมจะเปลี่ยนเปนระบบ
ประสานกลมกลืนได หรือจะเรียกวาระบบสามัคคี เอกภาพ หรือเอกีภาพ
กแ็ลวแต
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อยางที่วาแลว เวลานี้ปญหามีมาก ก็อาจจะตองฝากถึงแมแตรัฐ
บาล แมแตใน ครม. วาตองพูดกันอยางเปดใจ และมีความจริงใจเปนพ้ืน
ฐาน โดยมีเจตนาซึ่งมุงจุดหมายที่แทรวมกันคือ ความดีงาม และสนัติสขุ
ของประเทศชาตบิานเมืองและโลกทัง้หมด

ถามีเจตนานีอ้ยู กไ็ดความจริงใจตอกนั ทัง้จริงใจตอหลกัการดวย
และจรงิใจตอประเทศชาติสังคม และจริงใจตอกันระหวางคนที่มาทํ างาน
รวมกัน แลวก็เปดใจพูดจากนั มันก็มีทางที่จะแกปญหา และ harmony
กเ็กิดได แตถาไมเปดใจกัน harmony กย็งัมาไมได มันก็จะไดแค
compromise เพราะเอาใจกันก็เพ่ือ compromise น่ันแหละ แต
compromise แบบเอาใจนี้ ฝายที่เอาใจอาจจะหมดตัวไปในที่สุด

จากจริงใจและเปดใจ ก็ทํ าใหเกิดความเขาใจ แลวก็เห็นใจ และไป
ลงตัวทีร่วมใจ ก็แกปญหา สลายความขัดแยงได

ไมใชมัวเอาใจหรือตามใจ ซึ่งเปนการเขวออกไปจากการแกปญหา
และวนเวียนอยูในความเขลา ที่ทํ าใหปมของปญหาคางคารอเวลาขยาย
ตัวไดเร่ือยไป

ทัง้น้ี กต็องเตือนสํ าทับอีกวา ในการแกปญหา ตองใชปญญาที่คม
ชัด เร่ิมต้ังแตเขาถึงขอมูลที่แทจริง และรูตัวจริงของปญหา อยาพรางตา
ตัวเอง อยางที่เปนกันอยูมากในสังคมที่มีกระแสแหงการชอบแสดงความ
เหน็ แตไมใฝหาความรู

เด็กๆ อาจจะถามดวย เด็กอาจจะมองเห็นปญหาที่พวกผูใหญมอง
ไมเห็นบางก็ได
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จรงิใจและเปดใจที่เมตตา แตตองดํ าเนินการดวยปญญา∗

ปุจฉา:   พระคุณเจาเจาคะ ที่พระคุณเจาไดกลาววา กอนที่เราจะเขาสู
ระบบผสมกลมกลืนได เราตองมีความจริงใจและเปดใจซึง่กันและกัน
กอน แตถาเราจริงใจแลวคนอื่นไมจริงใจละคะ
วิสัชนา:   กต็องคอยๆ พูดคอยๆ จากัน ไมใชอึกอักก็ตอวาฉันจริงใจ
แลวนะ แตคุณจริงใจกับฉันหรือเปลา จุดสํ าคัญ คือ เราตองมีความรูเทา
ทัน หมายความวา

๑. จากความรับผิดชอบของแตละคน จริยธรรมตองเร่ิมตนจาก
ตัวเอง เราจะตองมีความรับผิดชอบตั้งขึ้นมากอน ในเม่ือเรา
ม่ันใจแลววาเรามีความจริงใจ แต

๒. เราตองมีปญญาดวย ไมใชกลายเปนคนที่โงเงาเตาตุน คิดแต
จะมีเมตตาปรารถนาดี ถาอยางน้ีก็กลายเปนเหยื่อของเขาเทา
น้ันเอง

ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไมไดสอนใหมีเมตตาอยางเดียว แตทรงสอน
ใหมีปญญาดวย วันนี้จึงไดพูดถึงวัฒนธรรมแหงเมตตา วาตองมาคูกับ
วฒันธรรมแหงการแสวงปญญา

เม่ือเราจริงใจแลว เราก็ตองรูทันดวยปญญาวาเขาจริงใจไหม แต
เปาหมายก็คือตองพยายามใหเขาจริงใจดวย ใหเปนความจริงใจตอกันทั้ง
สองฝาย จึงตองมีการพูดจากันอยางเปดใจ อันนี้ก็คือกระบวนการอยาง
ทีค่ณุจฬุารัตน กํ าลังพูดอยู คือ การหาวิธีแกปญหาปจจุบันที่จะมี เชน
ความไมจริงใจ และไมเปดใจทั้งหลายทั้งมวล น่ันคือเราจะตองมีวิธีจัด
การกับปญหาเหลาน้ี แตเราตองมีฐานคือม่ันใจตัวเองวาเราจริงใจ

                                                                                         
∗ ค ําวสิชันาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แก น.ส.อนรรฆ เสรเีชษฐพงษ ทีว่ดัญาณเวศกวนั
เมือ่วันอาทิตยที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
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หมายความวาตอนนี้มีจุดเร่ิมแลว ถาเรามีความจริงใจและเปดใจ
เราก็เปนผูเร่ิมตนที่ถูกตองแลว แตจะเดินหนาไปไดแคไหนก็จะตองมีอีก
ฝายหนึ่งมาประสานรวมมือดวย คือคนอื่นที่จริงใจและเปดใจ ซึ่งจะมีแค
ไหน ก็เปนขั้นตอนที่ตองทํ าดวยปญญา โดยไมประมาท

จะตองเขาใจวา เมตตาเปนเร่ืองของเจตนา คือความตั้งจิต
ปรารถนาดีตอกันและมุงตรงสูจุดหมายที่บริสุทธิ์ แตตัวที่จะดํ าเนินการ
ใหสํ าเร็จคือ ปญญา

มีแตเมตตาอยางเดียวดํ าเนินการไมสํ าเร็จ ตัวที่จะดํ าเนินการให
ส ําเร็จคือจะแกปญหาได ก็คือปญญา คนไมมีปญญาก็ทํ าอะไรไมสํ าเร็จ
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงเนนปญญา

เมตตาเปนธรรมชั้นพรหม แตปญญาเปนธรรมที่ใหสํ าเร็จเปนพระ
พุทธเจา ถาเรามีพรหมวิหาร ๔ เราเปนไดอยางสูงสุดคือ พระพรหม
เมตตาน่ีสูงมาก ไปไดถึงพระพรหมเลย แตไปเปนพระพุทธเจาไมได พระ
พุทธเจาสํ าเร็จดวยปญญา แตเปนปญญาที่สูงสุดจนกระทั่งทํ าใหมีเมตตา
กรุณา พรอมหมด

ปญญาเปนตัวนํ า คือเปนตัวนํ าขบวน ต้ังตนแตช้ีทางบอกทาง ถา
เราไมมีปญญาก็เหมือนกับไมมีแมแตแสงสวาง เราก็มองไมเห็นอะไร จะ
ไปทศิไหนก็ไปไมถูก และปญญาเปนเหมือนเข็มทิศดวย ถาเปนเขตแดน
กวางใหญ ไมมีเข็มทิศก็ไมรูทิศรูทาง ไปไมถูก ปญญาจะสองสวางใหเห็น
ทศิทาง และเมื่อปญญามากขึ้น ก็สวางกวางออกไป เทากับมันขยายชอง
ทาง เราเคยรูเทาน้ีเราทํ าไดเทาน้ี พอปญญามามันก็ขยายออกไป ทํ าได
มากขึ้น เราเคยทํ าอะไรไดไมซับซอน พอมีปญญามาก็ทํ าไดซับซอนขึ้น

ทน้ีีขอที่สํ าคัญยิ่งก็คือ ในตอนครึ่งๆ กลางๆ ระหวางพัฒนา
ปญญาอยูน้ัน ถาปญญาเกิดไปสนองเจตนาที่ไมดี ก็เลยชวยใหทํ าอะไรได
ซบัซอนในทางไมดี ดังน้ันคนที่มีปญญามากขึ้น แตเจตนาไมดี จึงทํ าการ
ไดสํ าเร็จ แตเปนความเสียหายมากขึ้น
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จงึตองใหมาทั้งคู คือ เจตนากดี็ประกอบดวยเมตตา มีความจริงใจ
ปรารถนาดีตอทุกคน ตอประเทศชาติสังคม และมีปญญาที่คมชัดมาเปน
ตัวดํ าเนินการ เปนตัวช้ีทางเบิกทางขยายขอบเขต และเปนตัวที่ทํ าให
เกดิความเปนอิสระโดยแกปญหาใหหลุดพนโลงโปรงไปได

ไมวาจะใชหลักไหนๆ ก็ตองมองใหเห็นทั้งระบบ
ปุจฉา:   อยากจะขอถอยคํ าสุดทายของพระคุณเจาที่จะพูดในสวนของ
การแกปญหาทั้งหมด เวลานี้ก็คงใชหลักใดหลักหนึ่งไมได ตองใชทุกหลัก
ทีพ่ระคุณเจาไดพูดมาและคิดใหครบตลอด
วิสัชนา:   คอืมีหลกัใหญ ที่เปนระบบรวม แลวจากระบบใหญน้ันก็ไป
แจกแจงแยกแยะยอยขยายออกไป แตทั้งน้ีจะตองมองเห็นตัวระบบรวม
ทัง้หมดเปนพ้ืนอยู สวนยอยทั้งหลายจึงจะชัด เพราะฉะนั้นหลักใหญจึง
ส ําคญั ไมใชอยูๆ ก็ไปจับฉวยเอาหลักยอยๆ แลวก็มองไมเห็นตํ าแหนง
แหงที่ของมัน และไมเห็นความสัมพันธระหวางกัน

การทีเ่กิดเปนปญหาในยุคที่แลวมา ที่เรียกวายุคแยกสวน ก็
เพราะมองไมเห็นความสัมพันธในระบบ ก็เลยมาเนนกันวาตองมองให
เหน็องครวม แลวในองครวมนั้น ก็ตองใหคิดเปนระบบ ดังที่เขาเนนกัน
ในเร่ือง system thinking ซึ่งชวยในการมองอยางเปนระบบ

การมองอยางเปนระบบ เม่ือพูดตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
กค็อื หลกัความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งหลาย ซึ่งถาจะสื่อความหมายใหชัด
เจนถูกตอง คํ าวาระบบนั้น ควรเรียกวา “ระบบความสัมพันธ” ไมใช
เรียกวาระบบเฉยๆ เพราะวาองคประกอบตางๆ จะเปนองครวมขึ้นมา
เฉยๆ ไมได และมันจะประสานกันเกิดสมดุลดํ ารงอยูดวยดีไมได ถามันไม
มีความสัมพันธกันอยางถูกตอง ฉะนั้นทานจึงเนนความสัมพันธที่ถูกตอง

หมายความวา มีองครวมใหญ หรือจะเรียกวาระบบก็ได คือองค
รวมทีเ่ปนระบบ และในระบบขององครวมนี้ องครวมทั้งหลายที่เปนสวน
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ยอยก็สัมพันธซึ่งกันและกัน เม่ือองคยอยทั้งหลายสัมพันธกันดี สงทอด
ตอกัน เกื้อหนุนกัน มันก็เปนองครวมที่ดี คือองครวมที่เปนระบบ

ตอนนี้เราไดจุดยํ้ าวา การมองอยางที่เรียกวาเปนองครวมนั้น
ตองใหหยั่งลงไปหาองครวม แลวก็เห็นความสัมพันธระหวางองครวมใน
ระบบที่เกิดเปนองครวมขึ้นนั้น ถามองเห็นระบบความสัมพันธในองครวม
น้ันไดทั่วตลอด การคิดอะไรตางๆ ก็สํ าเร็จ

การคิดแบบอริยสัจ ก็อยูในระบบองครวมที่วาน้ี คือพระพุทธเจา
ทรงนํ าระบบองครวมที่ประกอบดวยองครวมมาประสานกันนี้ต้ังเปนหลัก 
และทรงแจกแจงใหเหน็ความสมัพันธเชิงเหตุปจจยั แลวทรงแสดงไวให
เปนหลกัการในการแกปญหา

เราตองจับตัวหลักใหญใหไดกอน แลวคอยแยกออกไปสูหลักที่เปน
ขอปลีกยอย เม่ือเราไดหลักใหญแลว ธรรมที่เราเคยเรียนมาทั้งหลาย จะ
เปนอิทธิบาท ๔ เปนขันธ ๕ หรืออะไรก็ตาม เราก็มองไดชัดหมด วามัน
อยูในฐานะตํ าแหนงไหน และสัมพันธกันอยางไร เรียกวามองออก

มิฉะนั้นเราก็มองกระจัดกระจาย ขาดลอยจากกัน ปะติดปะตอไม
ได ไมเห็นตํ าแหนงแหงที่ ไมรูวาแตละสวนทํ าหนาที่อยางไร มันมาเช่ือม
ตอรวมเขาดวยกันอยางไรจึงเปนระบบทั้งหมดหรือเปนองครวมทั้งหมด
ทั้งสิ้นนั้น

ในการแกปญหาความขัดแยงทางสังคม ถาจัดระบบความสัมพันธ
ระหวางองครวมหรือหนวยยอยทั้งหลายใหประสานสอดคลองไมได 
ความขดัแยงก็ไมจบ และเขาถึงความปรองดองสามัคคีไมได คือไดแค
compromise ไปไมถึง harmony

ถาจะแกปญหาความขัดแยงในสังคม ใหสังคมนั้นเปนองครวมที่ดี
กต็องใชวิธีแกปญหาที่เปนระบบองครวมดวย

เปนอนัวา ระบบใหญ คอืระบบอรยิสจัน้ีส ําคญัมาก ตองต้ังไวกอน
เปนหลกัการใหญ แลวจึงแตกขยายเปนขอปลีกยอยตอไป
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หลกัการในการแกไขความขัดแยงใหเกิดสมานฉันท ในระดับที่เปน
ปฏิบัติการขอยอยนั้นมีมากมาย พูดตามภาษาพระ เร่ิมต้ังแตพรหมวิหาร
๔ แลวก็สงัคหวตัถุ ๔ ไปจนถึงหลักสาราณียธรรม อปริหานิยธรรม แต
ในระดบันี ้ตองยกไปแจกแจงกนัในโอกาสอืน่ เพราะพูดไปกจ็ะไมจบงายๆ

รูจักอเมริกาไมใชแครูจักผลิตผลจากอุตสาหกรรม
แตตองเขาใหถึงจิตใจและปญญาของเขา

ทีว่ามาเปนการพูดในระดับใจความสํ าคัญ เร่ืองอริยสัจน้ันเปน
ดานหลักการ สวนในดานปฏิบัติการ แกนของเรื่องทั้งหมดก็คือ ความมี
ปญญาทัว่ทันชัดเจน และมีเจตนาที่ดี

เจตนาที่ดี ก็คือความตั้งใจมุงไปที่เปาหมายวาเราจะชวยกันแกไข
ปญหาของสงัคมประเทศชาต ิและชวยกนัพัฒนาสรางสรรคใหมีความเจริญ
กาวหนาประสบความสํ าเร็จ ใหทุกคนไดประโยชน ทุกชีวิตมีความสุข

ในการทํ าอยางน้ีก็อยามองแตตัวเองอยางเดียว ตองรูใหเทาทัน
โลกดวย เพราะวาเราไมสามารถอยูคนเดียว และสิ่งที่มาจากภายนอก
โดยเฉพาะจากหนวยที่เปนองคประกอบใหญๆ ของโลก เชนประเทศ
มหาอ ํานาจ เม่ือมีอะไรเคลื่อนไหวก็จะสงผลกระทบตอเรามาก เราจะ
ตองรูทัน เพราะฉะนั้น การรูทันความเปนไปของโลก และรูทันความคิด
จติใจของเขา จึงเปนเร่ืองสํ าคัญ

เวลานี้เรารูจักแตวัตถุ เชนรูวาอเมริกามีรถยนต มีเคร่ืองบิน มี
ดาวเทียม มียานอวกาศ มีเทคโนโลยีตางๆ แตความคิดของเขาเราทัน
หรือเปลา

ถาเราจะเขาใจอเมริกา เราจะตองเขาถึงสติปญญาความคิด
ของเขา และลึกลงไปคือเขาใจสภาพจิต รูถึงเจตจํ านงที่อยูในใจ มอง
เหน็ลกัษณะนิสัยตางๆ ที่รวมกันเขาเปนอเมริกัน และก็ตองเขาใจใหชัด
จงึจะไดความรูที่เปนองครวมอีกหนวยหนึ่ง ที่จะมารวมเขาเปนโลกนี้
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แลวจึงจะมองออกวาเม่ือมันมีผลกระทบตอประเทศไทย เราจะรับมือกับ
เขาอยางไร

แตเร่ิมตนฐานแรกเรามีสิ่งหนึ่งที่แนใจ คือเรามีเจตนาดี มุงเพ่ือ
สรางสรรคสันติสุขของโลก เราจะทํ าการตางๆ เพ่ือแกปญหาต้ังแตชีวิต
สงัคมประเทศชาติจนถึงโลกทั้งหมด เจตนาดีน้ีต้ังขึ้นมาและรักษาไวเปน
แกน แลวเราก็เอาปญญามาแกปญหา ถาเจตนาของเราดีแลวและเรา
พัฒนาปญญาไดผล เราก็จะไปถึงจุดที่แกปญหาได

แตทั้งน้ีเราก็อยามัวแตหวัง เราตองมองตามความเปนจริงโดยไม
เลง็ผลเลศิเกินไปถึงกับคิดวาโลกนี้เขาจะหวังสันติภาพกันจริงแท เรา
ตองระวงัระไวดวยวา พวกที่บอกวาเขาคิดแกปญหาโลกนั้น เขามีความ
จริงใจแคไหน

เวลานี ้ คํ าวาธุรกิจ คํ าวาจิตวิทยา คํ าวาการเมือง ลวนแตสื่อ
ความหมายวาเปนเลหกล ไมจริงใจไปเสียทั้งน้ัน จึงเปนปญหาที่ตองแก
ดวยปญญา บนฐานแหงเจตนาที่มีเมตตาอยางจริงใจทั้งสิ้น ฉะนั้น เราจะ
ตองต้ังใจวางเจตนาของเราใหดีเสียกอน แลวเราก็พัฒนาปญญาและใช
ปญญาไป ไมทอใจที่จะแกปญหาใหได

เม่ือมีเจตนาที่ดี มีจุดมุงหมายที่เปนกุศล เปนความดีงาม ก็
อนโุมทนาในประการที่หนึ่งไดแลว ตอไปนี้ก็ขอใหมีความสามัคคีรวมมือ
รวมใจกัน แลวปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกตอง พรอมทั้งพัฒนาองคประกอบ
ส ําคัญตางๆ โดยเฉพาะปญญาขึ้นมาเปนตัวนํ า เพ่ือจะดํ าเนินการตางๆ
ใหเปนไปตามหลักการที่เรารูเราเห็นเราเขาใจ ที่จะสนองเจตนาที่มุงไปสู
จุดหมายนั้น

หวงัวาหลกัการและวธิกีารนี ้ เม่ือเราชัดแลว จะสามารถท ําใหบรรลุ
จดุหมายแหงการแกปญหาของชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ
โลก ใหโลกนี้กาวไปในอารยธรรมทีถ่กูตอง ซึง่เปนภารกจิทีเ่ราจะตองท ํา
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มากมาย แมกระทัง่จะตองปรับแกอารยธรรมใหเปนอารยธรรมทีแ่ทและ
ยัง่ยนื ซึง่จะท ําใหเกดิสนัติสขุอยางแทจริง
ปุจฉา:   การทีถ่ามมาน้ีเพราะวาจะตองขยับขยายไปทํ าอะไรใหมากขึ้น
กวาเดิมสักหนอย จะไดเปนกลไกสวนหนึ่งในการแกปญหาความขัดแยงที่
มีสารพัด
วิสัชนา:   ตอนน้ีความขัดแยงกันมีมากมาย เพราะเราสะสมสิ่งที่ลวน
แตเปนเหตุปจจัยแหงความขัดแยงทั้งน้ันเลย และยังกาวเขาไปในระบบ
แขงขัน-แยงชิงกันดวย เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะตองมาเร่ิมกันใหม และ
การเร่ิมน้ันก็เปนการกู เรียกวากูใหพนวิกฤติ และรื้อฟนสิ่งที่ดีงามขึ้นมา

ทกุอยางจะสํ าเร็จก็ตองมี ๒ อยาง คือ เจตนาตองดี และปญญา
ตองทัว่ทนัชัดเจน ถาท ําอะไรโดยไมรู ถงึจะมีเจตนาดี กไ็ปไมรอด มีแตเปน
เหยือ่เขา

คนมีความต้ังใจดี เจตนาดี ถาเอาแตเมตตา ไมพัฒนาปญญา จริง
อยู บางครั้งเอาชนะใจเขาไดดวยความรักและความดี แตในหลายกรณี
กโ็ดนเขาหลอก หรือถูกกํ าจัด หรือบางทีกวาเขาจะเขาใจและเห็นใจ ก็
สายไปเสียแลว แทนที่จะเปนความเจริญ ก็กลายเปนความเสื่อม ความ
ผดิพลาดมากมายเกิดจากความรูไมทันไมเทาถึง แคเลี้ยงลูก คนที่เอาแต
รักอยางเดียวไมใชปญญา กลับพาใหลูกเสียไป ก็มีตัวอยางใหเห็นกันอยู

เพราะฉะนั้นตองเนนยํ้ าใหมีเจตนาดีทีเ่ปนความจริงใจ โดย
ปรารถนาดีประกอบดวยเมตตาเปนตน และมีปญญารูเขาใจเร่ืองราวทุก
อยางเทาทัน มองใหถึงตัวแทอยางถวนทั่ว และแทงตลอดเหตุปจจัย
อยางแจมชัด สองตัวน้ีตองใชและไปดวยกันทั้งน้ันทุกกรณี

เม่ือมีสองตัวน้ีก็คอยๆแกปญหาไป ในระหวางน้ีเราจะเจอปญหา
ทยอยเขามาเยอะแยะ ปญญาจะเปนตัวที่มาชวยใหเราแกปญหาไดดวยดี
และเจตนากจ็ะท ําใหเราไมเขวออกไปจากทางของการแกปญหา
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เวรระงับดวยการไมจองเวร นั้นจริงแท
แตตองศึกษาวา ทํ าอยางไรจึงจะไมตองจองเวร

พระพุทธศาสนานี้ คนที่ศึกษารูกันดีวา เปนหลักการที่สอนใหเวน
การเบียดเบียนกันโดยสิ้นเชิง ถึงขั้นที่วา ไมมีการจงใจฆาที่ไมบาป จนไม
มีขอที่จะนํ าไปใชอางในการรุกรานทํ ารายกัน

การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาจึงมาพรอมกับคํ าสอนใหเลิกการ
แบงแยกและการเบียดเบียน โดยเฉพาะสอนใหเลิกถือช้ันวรรณะ และ
เลกิการบูชายัญ สอนใหแกปญหาดวยวิธีการแหงเมตตา-กรุณาอยาง
สากล (หรือจะเรียกวาแบบอหิงสา หรือแบบ nonviolence กแ็ลวแต)
ดังที่พวกฝร่ังก็รูเร่ืองนี้กันดีพอสมควร ถึงกับถือวาพระพุทธศาสนาเปนที่
มาของขบวนการสันตินิยม (pacifism) ทีแ่ทรายแรกของโลก
(Encyclopaedia Britannica, “Pacifism”)

แตพระพุทธศาสนาก็มองเห็นตระหนักวา การที่จะใชเมตตา-
กรุณาหรืออหิงสามาแกปญหาใหสํ าเร็จน้ัน ไมใชเร่ืองงายๆ เรามีเมตตา-
กรุณา รักคนอื่น ไมเบียดเบียนใคร ถาพบกันหรืออยูกับคนที่เปนปกติไมมี
เปาหมายที่อยูในเจตนาพิเศษออกไป ก็จะมีสันติสุขโดยงาย

แตถาไปเจอกับคนที่มีเจตนาแฝงเรน เชน เขามุงหาผลประโยชน
หรือแสวงอํ านาจ ความรักดวยเมตตากรุณา ก็อาจจะไมพอ บางทีคนที่
เมตตาก็กลายเปนเหยื่อเขาไป

ยิง่ถามูลเหตุของปญหาถึงขั้นเปนทฏิฐิ เชน เปนลัทธิความเช่ือ
ดวยแลว การแกปญหาของเราแมจะเร่ิมดวยเมตตา-กรุณา และวิธี
อหงิสาก็จริง แตจะสํ าเร็จไดตองใชปญญาความสามารถอยางพิเศษจริงๆ

หลกัการก็คือ คนที่จะชนะศัตรูได ยอมตองมีกํ าลังเกงกลา
สามารถกวาศัตรู แตคนที่จะชนะศัตรูที่มุงรายดวยวิธีการไมทํ ารายนั้น
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จะตองมีปญญาความสามารถยิ่งกวาคนที่ชนะศัตรูดวยกํ าลังน้ันอีกมาก
มาย ไมใชเร่ืองงายๆ

วรรณคดีพระพุทธศาสนา เชน ชาดก อยางมโหสถชาดก จึงไดสั่ง
สอนและแสดงตัวอยางใหเห็นวา เม่ือมีคนพวกอื่นต้ังตัวเปนศัตรู ยกมา
เพ่ือฆาฟนทํ าราย ฝายธรรมิกชนตองใชปญญาความสามารถที่เหนือกวา
มากมายในการที่จะเอาชนะคนพวกนั้น โดยไมใชวิธีทํ ารายตอบ และทํ า
ใหพวกศัตรูน้ันตองยอมสยบและกลายเปนมิตรในที่สุด

ทานเตือนไวใหไมประมาทเสมอวา ธรรมวิชัยน้ันยากกวาสังคาม-
วิชัยมากนัก สงัคามวิชัยนั้นเปนเร่ืองธรรมดา เม่ือมีกํ าลังเหนือกวาก็มี
หวังชนะ แตผูที่ชนะไดดวยธรรมวิชัยนั้นตองยอดคนจริงๆ

ชาวพุทธชอบยกคํ าพระมาอางวา “เวรไมระงับดวยการจองเวร”
หรือ “เวรระงับดวยการไมจองเวร” แตมักหยุดแคน้ัน ไมศึกษาตอไปวา
ทานสอนวาเราจะตองพัฒนาปญญาความสามารถอยางไร และเทาไร
คนรายจงึจะไมกอเวรที่จะทํ ารายเราและทํ าลายโลกใหยอยยับ และเรา
จงึจะสามารถท ําใหคนรายยอมและเกดิมีสนัติสขุไดโดยทีเ่ราไมตองจองเวร

พูดงายๆ วา เรามักเอาแคเวรไมระงับดวยการจองเวร แตไม
ศึกษาวาทํ าอยางไรจึงจะสามารถระงับเวรดวยการไมตองใหมีการจอง
เวร หรือพูดอีกสํ านวนหนึ่งวา ในเม่ือเวรไมระงับดวยการจองเวร เราจะ
ระงับเวรนั้นดวยการไมจองเวรไดอยางไร

ไมใชกลายเปนวา เวรระงบัดวยการไมจองเวร เพราะวาเราทัง้หลาย
ถกูเขาท ําลายหายสญูไปแลว จงึไมมีใครทีจ่ะมาท ําการจองเวร

จงึตองยํ ้าเร่ืองทีว่า นอกจากมีเจตนาดีทีป่ระกอบดวยเมตตากรุณา
แลว ตองมีปญญาทีจ่ะจดัการแกไขปญหาใหสํ าเร็จตามเจตนานั้นดวย
ปุจฉา:   ค ําวาปญญาน้ีบางทีก็ใชในดานอื่นๆ เชนทางวิทยาศาสตรก็มี
อยู แตถาไมมีหลักธรรมมากํ ากับ ก็จับไมถูกวาจะเร่ิมตนอยางไร ก็เดิน
หนาถอยหลังอยูน่ันแหละ
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วิสัชนา:   ปญญาทางวิทยาศาสตรเขาเรียกวาปญญาเสี่ยงๆ ที่วาเสี่ยง
ในทีน้ี่ไมใชคํ าวาเสี่ยงภัย แตหมายความวาแตกเปนเสี่ยงๆ คือแยกสวน
กระจดักระจายออกไป แตเพราะแยกเปนเสี่ยงๆ น่ีแหละมันก็เลยเสี่ยง
ภัยอนัตรายดวย ในที่สุดก็เลยกลายเปน ๒ เสี่ยง คือทั้งแยกเปนเสี่ยงๆ
และเสี่ยงภัยอันตรายดวย

ทีจ่ริง ปญญาในวิทยาศาสตรบริสุทธิ์เองไมคอยเปนปญหา เพราะ
เปนการหาความรูในธรรมชาติกาวไปเร่ือยๆ แตมันมาเกิดปมปญหาขึ้น
ตอนทีว่าไมบริสุทธิ์จริง โดยที่มักจะมุงไปในทิศทางของเจตนาที่จะสนอง
ความตองการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งโยงไปหาเรื่องสังคมและสิ่ง
แวดลอม ในแงสนองความตองการของมนุษยที่ซับซอน เลยพลอยกลาย
เปนปจจัยกอปญหา แมแตโยงมาถึงเร่ืองความขัดแยงน้ีดวย

ปญญาทีใ่ชในการแกปญหา ก็ใชตามระบบอริยสัจที่วาแลว แตมี
ขอควรยํ้ าไวคือปญญาที่ใชอยางสํ าคัญมาก คือในการเขาถึงเหตุปจจัย
ของปญหาที่เรียกวาสมุทัย และจัดการสลายเหตุปจจัยนั้น

เหตุปจจัยของปญหาความขัดแยงในแตละเรื่องแตละกรณีอาจจะ
ซบัซอน เปนเร่ืองปลีกยอย แตเม่ือพูดอยางกวางๆ ครอบคลุม ก็หนีไม
พนตัวการใหญ ๓ อยาง ที่จะตองรูไว คือจะแกเหตุปจจัยปลีกยอยจํ า
เพราะขอไหนเทาใดก็ตาม จะตองแกใหถึง ๓ ขอนี้ดวย คือปมกอปญหา
๓ อยาง คือ

๑. ความใฝแสวงหาผลประโยชน เห็นแกการเสพบริโภคบํ ารุง
บํ าเรอ เรียกวา ตณัหา

๒. ความทะยานแสวงอํ านาจ ตองการความยิ่งใหญ ปรารถนาจะ
ครอบงํ าผูอ่ืน เรียกวา มานะ

๓. การยึดติดในความเชื่อ ถือร้ันในลัทธินิยมอุดมการณ ที่ไมเปด
กวางรับฟงใคร และกอทัศนคติแบบแบงแยก เรียกวา ทิฏฐิ
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ความขัดแยงระหวางบุคคล ระหวางกลุมชน ตลอดจนสงคราม
ระหวางประเทศ ระหวางคาย ระหวางเผาชน ชาติพันธุ ระหวางศาสนา
ทีมี่มาตลอดประวัติศาสตร มีจุดกอปมอยูที่ ๓ อยางน้ี ไมวาจะแกไขเหตุ
ปจจยัปลีกยอยอะไรก็ตาม ตองคอยมองคอยตรวจสอบและแกไขตัวการ
ส ําคัญ ๓ อยางน้ี ไมใหเขามาครอบงํ า ถาไมมีตัวการใหญ ๓ อยางน้ี
การแกไขกํ าจัดเหตุปจจัยปลีกยอยอื่นๆ ก็ใชวิธีการที่พูดมาแลว กํ าจัด
ปญหาไดงายขึ้น แตถาปม ๓ อยางน้ียังอยู ความขัดแยงจะยืดเยื่อไมจบ
ไดจริง

ปมกอปญหาความขัดแยงแบงแยกอีกระดับหนึ่ง ซึ่งตองแกไขและ
ระวงัไมใหครอบงํ าคน ไดแกความใจแคบ หรือความหวงแหนกีดกันกัน ที่
เรียกวา มัจฉริยะ ๕ อยาง คือ

๑. ความหวงแหนกดีกนั เกีย่วกบัเร่ืองทีอ่ยูอาศยั ประเทศ ทองถิน่
ดินแดน

๒. การหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเร่ืองพรรคพวก พงศเผา เหลากอ
หรือชาติพันธุ เชน ethnic groups และ religious groups
ตางๆ

๓. ความหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเร่ืองลาภ ทรัพยสมบัติ และผล
ประโยชนตางๆ

๔. ความหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเร่ืองช้ันวรรณะ ผิวพรรณ
จํ าพวก class, caste ตลอดจน colour

๕. ความหวงแหนกีดกัน ในเร่ืองของวิทยาการ ความรู คุณพิเศษ
วฒิุ ความดีงาม ความกาวหนาในทางภูมิธรรม ภูมิปญญา
และความสํ าเร็จตางๆ

ตองใจกวางยอมรับความจริงวา ความขัดแยงตางๆ จะแกไขได
จริง คนตองสลัดความใจแคบหวงแหนกีดกั้น ๕ อยางน้ีออกไปใหได ถา
ยงัแก ๕ อยางน้ีไมได ความขัดแยงในสังคมมนุษยหรือในโลกมนุษย ไม
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จบแนนอน การแกปญหาขั้นเด็ดขาดไดผลจริง หรือรับรองผลไดแบบนี้
ตองถามวา คนจะสูไหม ถาไมเอาก็ตองอยูในโลกแหงความขัดแยงตอไป
ไมจบ

ขอใหกวาดสายตามองออกไปในโลก จะเห็นวาปมปญหาที่วามา
๒ ชุดน้ี ครอบงํ าสังคมมนุษยทั่วไปหมดจริงหรือไม และความขัดแยง
กรณพิีพาท และสงครามที่เกิดที่โนนที่น่ี มาจากปมเหตุปจจัยเหลาน้ีทั้ง
น้ัน ใชหรือไม

ในเร่ืองนี้ คนไทยควรจะตั้งขอสังเกตไวเปนขอสํ าคัญวา สังคม
ของตนมีสิทธิภูมิใจโดยชอบธรรมวา ในเวลาที่ผานมา เม่ือเทียบกับ
ประเทศทั่วไปในโลก สังคมไทยนี้ประสบความสํ าเร็จมากที่สุด ในการที่
ประชาชนทุกหมูเหลาอยูรวมกันอยางประสานกลมกลืน มีความขัดแยง
นอยทีสุ่ด ใจกวางหางจากมัจฉริยะ ๕ ไปไดมาก

แตก็จะตองเขาใจดวยวา ในยุคอดีตน้ัน สังคมอยูในภาวะที่
สามารถต้ังรับคนนอกดวยเมตตาก็เพียงพอ แตตอนี้ไป สถานการณได
เปลีย่นไปแลว คนไทยจะรักษาเอกลักษณที่ดีน้ีไวได จะตองกาวไปสูขั้น
สามารถจัดสรรสังคมดวยปญญาบนฐานแหงเมตตาไมตรี คือตองพัฒนา
ปญญาใหมาก จะอาศัยเมตตาอยางเดียวไมพอแลว

เร่ืองสลายความขัดแยง ก็ขอใหนํ าวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมเดิม
ของสังคมไทยมาศึกษา และใชเปนคติดวย

ถาคนไทยหันมาใฝรูใฝคิดและเพียรพยายามสืบสานวัฒนธรรม
และสรางสรรคสังคมไทยในแงน้ี นอกจากชีวิตและสังคมจะดีงามเจริญ
กาวหนาแลว ปญญาความขัดแยงปลีกยอยลงมา เชน ระหวางบุคคล
และกลุมพวก ก็จะพลอยลดนอยลงไปดวย

กข็ออวยชยัใหพรแกทุกทาน ในโอกาสปใหม ขอใหเพ่ิมกํ าลัง จะ
ไดมีความสามารถที่จะแกปญหาไดดียิ่งขึ้น และพรอมใจกันเดินหนาตอไป
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ใหปใหม ๒๕๔๖ น้ัน เปนเวลาแหงการเดินหนา ไมใชถอย ป ๒๕๔๖ ตอง
กาวหนาไปในการแกปญหาและสรางสรรคสิ่งดีงาม

สงัคมไทยจะตองเดินหนา และไปชวยโลกดวย เพราะเวลานี้โลก
ประสบปญหามาก ไมมีใครแกได ไมวาจะเปนมหาอํ านาจหรือเปน
ประเทศที่พัฒนาขนาดไหน

ประเทศไทย ถาเกงจริง นอกจากตองสามารถแกปญหาของตัว
เองแลว จะตองไปรวมแกปญหาของโลก หรือนํ าโลกในการแกปญหา
ดวย และเมื่อไรไทยเกงขนาดนั้น จึงจะนาอนุโมทนา ก็ขอจบเพียงเทาน้ี
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